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Redactioneel
— Hugo Landheer

In dit 'zomernummer' van het bulletin veel 
onderwerpen. Omdat de verschijningsdatum 
van het bulletin moeilijk precies kan worden 
gepland, komt informatie over excursies soms 
te laat bij de leden. Het bestuur heeft daarom 
nu alvast de data voor de excursies in 2010 
vastgesteld. Elders in dit nummer kimt u de 
data vinden. We zullen ze in de volgende bul
letins herhalen.

Verder in dit nummer aandacht onder andere 
voor de Cuyperscode die werd ontwikkeld 
door Res Nova en die vooral op scholen de 
belangstelling voor de rol van onze naamgever 
en de neogotische bouwkunst blijkt te sti
muleren. Ook in dit bulletin het tweede deel 
van het artikel van ir. Gerard van Asperen over 
Cuypers' verblijf in Valkenburg en de aankoop 
van zijn pied a terre aan de voet van de Heilige 
Dries.

Onder de 'mengelingen' kunt u de berichtge
ving scharen over het theaterfestival Hooft op 
hol dat dit voorjaar in het Muiderslot werd 
geopend. De meeste voorstellingen zijn helaas 
al achter de rug, maar wellicht kunt u in de 
loop van de zomer of herfst nog een 
voorstelling bekijken. Wij zagen de voorstelling 
Warenar van onder een tentzeil op de binnen
plaats en waanden ons terug in de tijd.

Ook een artikel over een project dat wordt uit- 
gevoerd door het Zeeuws archief. Tijdens onze 
voorjaarsexcursie 2004 bezochten wij Middel
burg en bekeken daar de herbouw van de ver
woeste binnenstad. Sommigen van u zal het 
wellicht interesseren dat wordt gewerkt aan 
een virtuele reconstructie van de binnenstad 
van Middelburg zoals die eruit zag op 17 mei 
1940..

Ook aandacht voor een wetswijziging. In ons 
vorige nummer gingen wij in op het feit dat het 
CG sinds september 2008 de status van ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft. In 
verband met een voorgenomen wijziging van 
de tarieven voor het successierecht wordt nu de 
positie van een aantal ANBI's herzien. De crite
ria voor toekenning van die status worden 
strenger. Welke gevolgen dat heeft voor het CG 
staat nog te bezien. In ieder geval kunt u 
schenkingen aan het genootschap nu nog 
aftrekken van de belasting. De penningmeester 
zal er blij mee zijn!

De zakelijke kant van ons genootschap blijft 
onze aandacht vragen. De ledenadministratie is 
nu wel op orde, maar het lijkt erop dat we een 
deel van onze leden moeten helpen herinneren 
aan het feit dat de betaling van de contributie 
een onderdeel is van het lidmaatschap. Dat 
betekent veel extra werk voor de ledenadminis
tratie. Mocht u uw contributie 2009 nog niet 
hebben betaald, doet u dat dan alsnog?

Rest mij u (nogmaals) uit te nodigen voor de 
najaarsexcursie naar Pierrefonds die plaats
vindt van 25 tot 27 september. Meer informatie 
elders in dit nummer. Een goede zomer!
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Financieel jaarverslag 2008

Balans 01-01-2008 Mutaties 31-12-2008

Activa

Tegoed girorekening 591 312- 279

Tegoed kapitaalrekening 22.161 22.161- -

Tegoed Rentemeerrekening 24.012 24.012

Waarde Postbank hoog div aandelenfonds 15.630 5.802- 9.828

Vorderingen op korte termijn

Radboudstichting 500 500-

Sormanifonds 2.000 2.000-

Projectmiddelen PBF van het CG 4.264 4.264

Waanders 303 303-

Rijksmuseum Muiderslot 1.500 1.500

Totaal 45.449 -7.065 39.884
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Exploitatierekening 2008 Begroting Werkelijk

Opbrengsten Jr 2008 Jr 2008 Verschil

Contributie 2005 - 1.325 1.325

Contributie 2006 - 1.500 1.500

Contributie 2007 750 2.050 1.300

Contributie 2008 8.750 9.710 960

Contributie 2009 75 75

Giften 725 352 373-

Verkoop Cuypersbiografiën 80 90 10

Bijdragen excursies 2.250 2.465 215

Bijdragen symposia 1.500 - 1.500-

Restitutie griffierechten 310 285 25-

Vergoedingen 30 460 430

Rente 160 350 190

Overig 42 160 118

Totaal 14.597 18.822 4.225

Toelichting

Algemeen
In 2008 zijn vier Cuypersbulletins verschenen, plus het langverwachte Jaarboek Muiderslot, 
Authenticiteit en Verbeelding. Er waren - zoals gebruikelijk - twee excursies. Er is geen sympo
sium georganiseerd.
De afwerking van het Kerken DVD vergt aanzienlijk meer tijd dan verwacht. Zoals het er nu 
naar uitziet, kunnen we de DVD op zijn vroegst in het najaar tegemoet zien.

Balans
Activa
De Kapitaalrekening is omgezet in een hoger rendement opleverende Rentemeerrekening. 
Delend in de gevolgen van de kredietcrisis hebben we op het Postbank Hoog Dividend 
Aandelenfonds € 5.802 verloren. Na rijp beraad heeft bestuur besloten de beleggingen niet te 
verkopen, in afwachting van betere tijden.
De vorderingen op korte termijn ten behoeve van de Cuypersbiografie (Radboudstichting € 500) 
en Sormani Fonds (€ 2.000) plus de royalty’s van Waanders (€ 303) zijn ontvangen. De vorde
ring op het Prins Bemhard Cultuur Fonds ten hebhoeve van de Kerken DVD (€ 4264) wordt 
eerst betaalbaar gesteld zodra dit project is afgerond.

Passiva
Het Eigen Vermogen is als gevolg van het in 2008 gerealiseerde verlies met € 2129 afgenomen.
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Exploitatierekening
Uitgaven
De overschrijding van de juridische kosten -€ 
482 is vooral te wijten aan de nasleep van een 
actie in Dordt.
De overschrijding van de reiskosten -€ 693 
hangt samen met toegenomen bestuurs- 
activiteiten.
De Waardevermindering effecten als gevolg 
van de kredietcrisis -€ 5.802 
Het jaar sluit met een tekort -€ 2.129 

Opbrengsten
In 2008 is de contributieachterstand van de 
voorbije jaren grotendeels weggewerkt. Ten 
opzichte van de begroting bedraagt de meerop
brengst van de contributie € 5.160.
De giften blijven echter achter bij de begroting: 
-€ 373

Niet uit de balans blijkende
bezittingen
Stichting Fublicuyp
Het Cuypersgenootschap heeft de Stichting 
Publicuyp opgericht om publicaties te laten 
verschijnen, zonder risico's voor de vereni
gingskas. De stichting leidt momenteel een 
slapend bestaan. Het banksaldo bedraagt € 54.

Ledenbestand
Aantal geregistreerde leden 450

Contributieontvangsten In 2008 totaal

Aantal leden betaald ‘09 3 3

Aantal leden betaald ‘08 388 394

Aantal leden betaald ‘07 82 387

Aantal leden betaald ‘06 60 377

Aantal leden betaald ‘05 53 364

Reserves en voorzieningen

Reserve jaarboeken
Stand per 31-12-07 13.605
Reservering 3.500
Advertenties en sponsors 1.750
Verkopen 1.732
Subtotaal 20.587

Productie jaarboek 10.523
Verzending jaarboek 949

Stand van zaken 31-12-08 9.115
Reserve Cuypersbiografie 8.062
Reserve Cuypersjaar 56

8.118Totaal

In het kader van de eindafrekening claimt 
Waanders een aanvullende bijdrage van € 
10.000. Hierover vindt momenteel overleg 
plaats.

Reserve publicaties symposia 1643

Betreft tot nu toe afzonderlijk - buiten de 
boekhouding - geadministreerde overschot van 
een in 1999 door het Cuypersgenootschap, 
KADOC en RDMZ georganiseerde sympo
sium. Het bedrag is bestemd voor toekomstige 
gemeenschappelijke publicaties/symposia.

Prins Bemhardfonds monumentenprijs 1997

Overzicht Pins Bemhardfonds Monumentenprijs 1997

Vrij besteedbaar (reeds ontvangen) (balanspost) 6.656

Aan projecten te besteden (reeds ontvangen)
(balansposten: onbenut
projectdeel en jaarboek) 6.952

Aan projecten besteed (nog te ontvangen)
(balanspost: vordering
korte termijn)

4.262

Aan projecten te besteden (nog te ontvangen) (niet in balans vermeld) 12.671

Totaal 30.543
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Specificatie Prins Bernhard monumentenprijs 30.543

Vrij besteedbaar 11.345

Reeds uitgegeven in het verleden 4.189

Bijdrage restauratie graf PJH Cuypers 500

Nog te besteden (balanspost) 6.656

Subtotaal
6.656 |

Aan projecten te besteden (reeds ontvangen)
Programmatuur/apparatuur t.b.v. Cuypersbulletin 1.815

Reeds uitgegeven 1.815
0

Druk vouwblad 1.361

Reeds uitgegeven 762

Nog te besteden (balanspost) 599

Jaarboek (voor jrb Huis van de Architect) 6.353

Reeds uitgegeven 0

Nog te besteden (balanspost) 6.353

Aangevraagd voor Jaarboek, maar in pot alg. 454

Reeds uitgegeven 454

Cuypers monografie

Financiering CG deel 7.116

Reeds uitgegeven 3.500

Reeds uitgegeven 3.616

Subtotaal 6.952

Aan projecten te besteden (nog te ontvangen)

Red Mich 4.538

Correctie t.b.v. Cuypersbiografie -309
4.229

Kerken dvd 12.706

Reeds uitgegeven (vordering - balanspost) -4.264
8.442

12.671

Totaal 26.279

Secretarieel jaarverslag 2008
— Leo Dubbelaar

Rijksbeleid
In 2008 is in het parlement het wetsvoorstel tot 
beperking van de ministeriële adviesplicht 
voor rijksmonumenten behandeld en 
aangenomen. Per 1 januari 2009 zal alleen de 
RCE nog adviseren bij monumentenvergun
ning als het gaat over sloop, ingrijpende 
wijzigingen, reconstructie en herbestemming. 
Verder moeten alle gemeenten een monu
mentenverordening hebben en zijn 
belanghebbende organisaties zoals het 
Cuypersgenootschap per 1 januari 2009 niet 
meer ontvankelijk om objecten van vóór 1940 
voor te dragen voor plaatsing op de rijksmonu
mentenlijst (de zgn. artikel 3-aanvragen). Bij de 
behandeling van het wetsvoorstel zijn door 
Cuypersgenootschap zienswijzen richting 
Tweede en Eerste Kamer gedaan. Op verzoek 
van de Eerste Kamer kunnen vanaf in 2009 sug
gesties voor bescherming bij de RCE worden 
ingediend. Op de website van de RCE staat een 
lijst van ingediende suggesties waarbij de stand 
van zaken wordt bijgehouden. Een enkeling 
kan door de RCE worden voorgedragen tot 
plaatsing op de rijkslijst.

Per 1 januari 2009 dient er een nieuw aanwij- 
zingsbeleid voor rijksmonumenten te worden 
vastgesteld omdat de Tijdelijke Beleids
maatregel 2007 dan afloopt. Omdat de 
Modernisering Monumentenzorg (MoMo) nog 
niet is afgerond, wordt er een terughoudend 
beleid gevoerd. In augustus heeft de RCE 
advies gevraagd aan een klein aantal erfgoed- 
organisaties zoals het Cuypersgenootschap om 
suggesties te leveren voor het toekomstig aan- 
wijzingsbeleid. Een beperkt aantal suggesties is 
overgenomen in het nieuwe aanwijsbeleid. De 
overige worden meegenomen in het proces van 
MoMo.

Eind 2008 heeft minister Plasterk zijn visie ge
presenteerd in het proces van Modernisering 
van de Monumentenzorg (MoMo). Gedurende 
het jaar heeft het Cuypersgenootschap samen 
met Bond Heemschut meegedacht in dit pro
ces. In januari 2009 heeft het CG gereageerd op 
de visie van de minister.
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Stichting Cuypersgenootschap 
In 2008 heeft het bestuur besloten om een 
nieuwe stichting op te richten onder de naam 
'Stichting Cuypersgenootschap". Hiervoor zijn 
twee zeer banale en praktische redenen. Ten 
eerste staat in de statuten van de vereniging bij 
de naamgeving dat wij ons bezig houden met 
de negentiende en vroege twintigste eeuw. Dat 
dekt de lading al lang niet meer en lang geleden 
is daarom ook besloten "vroege" uit de statuten 
te schrappen. Helaas bleek al snel dat de 
statuten van de vereniging zo zijn dichtgetim
merd, dat een statutenwijziging in de praktijk 
onmogelijk is. Voor statutenwijziging is instem
ming nodig van twee derde van alle leden. 
Ondanks pogingen in het verleden is ons niet 
gelukt om de twee derde meerderheid van de 
leden te halen. Afgezien van tijdelijke opheffing 
van de vereniging is de oprichting van een 
zusterstichting de enige manier om dit te 
omzeilen. In de statuten van de stichting zijn 
onze activiteiten wel correct gedekt; verder is 
geen inhoudelijk verschil met de vereniging en 
is het bestuur ook hetzelfde.
Een tweede (minder prominente) reden voor 
oprichten van de stichting is een extra vei
ligheidsmarge inbouwen tegen schadeclaims 
en dergelijke.

Ontvankelijkheid Cuypersgenootschap in 
bezwaar- en beroepsprocedures 
In een bezwaarprocedure zijn we in november 
2008 door het college van B&W van de 
gemeente Lisse niet ontvankelijk verklaard. Het 
college wil afrekenen met lastige belangen
groeperingen en verwijst naar recente uitspra
ken van de Raad van State. Het college vindt 
dat onze statutaire doelen zo veelomvattend en 
ruim geformuleerd zijn dat ze daardoor onvol
doende concreet en onderscheidend zijn om 
aan te kunnen nemen dat ons genootschap 
rechtstreeks in het belang wordt getroffen door 
het besluit tot het niet aanwijzen van objecten 
als gemeentelijke monumenten. Verder vindt 
het college dat de werkzaamheden, genoemd 
in onze statuten eveneens te ruim geformuleerd 
zijn en geen inzichtelijke afbakening van de 
belangen die ons genootschap in het bijzonder 
behartigt bieden; ook zijn volgens het college 
geen andere feitelijke werkzaamheden bekend. 
Tegen het besluit van de gemeente zijn we bij 
de Rechtbank Den Haag in beroep gegaan
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omdat wij geen organisatie zijn die niet anders 
doen dan dwars liggen, of procederen om het 
procederen, maar daarentegen een constructief 
gremium zijn, dat in de afgelopen 25 jaar op 
vele manieren en vaak met succes zijn positieve 
doelstellingen heeft proberen te verwezelijken. 
Het beroep zal in 2009 worden behandeld. 
Verder zijn onze activiteiten voor behoudsac- 
ties correct gedekt in de statuten van de nieuwe 
Stichting.

Bestuurssamenstelling
In 2008 is het bestuur van zes leden ongewij
zigd. Het bestuur bestaat uit: prof. dr. Vladimir 
Stissi (voorzitter), Leo Dubbelaar (secretaris), 
Pien Elout (tweede secretaris), drs. Jan Dekkers 
(penningmeester), dr. Hugo Landheer (redac
teur Cuypersbulletin en jaarboek alsmede le- 
denadministrateur) en mr. Marcel Richter 
(portefeuillehouder Limburg). Het bestuurslid
maatschap wordt door de leden gecombineerd 
met hun dagelijkse werkzaamheden wat soms 
niet eenvoudig is en veel tijd vraagt. We hopen 
dat u daarvoor begrip toont en dat sommige 
zaken noodgedwongen niet vlekkeloos gaan 
zoals het eigenlijk zal moeten gebeuren. 
Uitbreiding van het bestuur of hulp aan 
activiteiten door leden wordt zeer op prijs 
gesteld.

De acties in Amsterdam en directe omgeving 
worden geleid door een actieve werkgroep dat 
door een aparte secretaris en waarnemend 
voorzitter (Ludy Giebels) wordt gecoördineerd. 
Het bestuur blijft verantwoordelijk voor de 
activiteiten van de werkgroep.

Ledenadministratie
2008 was voor de ledenadministratie een heel 
druk jaar. Al langer kampte ons genootschap 
met twee problemen: de ledenadministratie 
functioneerde niet naar behoren en sloot niet 
voldoende aan op de administratie van de pen
ningmeester. Een en ander betekende dat we 
voortdurend te maken hadden met achter
standen van betaling en dat een groot aantal 
niet-betalende leden kon profiteren van de 
voordelen van het lidmaatschap. Die 
onvolkomenheden konden overigens niet 
alleen de betrokken leden worden verweten. 
Omdat bij ons genootschap al het werk wordt

gedaan door vrijwilligers, heeft ook het bestuur 
in het verleden wel eens een steekje laten 
vallen.
Hoe dan ook, er moest iets worden gedaan. In 
de loop van het verslagjaar is een traject in gang 
gezet om de ledenadministratie overzichtelijker 
te maken. Daarom is het lidnummer ingevoerd. 
Tegenwoordig ziet u bij alle correspondentie 
uw lidnummer boven uw naam en wordt u ver
zocht bij alle mutaties en betalingen uw lid
nummer te vermelden. Dat blijkt te werken. 
Onze penningmeester kan nu veel eenvoudiger 
zien van wie een betaling afkomstig is. De le
denadministratie maakte een overzicht van de 
niet-betalende leden en de leden met een 
achterstand van betaling en verzond tientallen 
brieven aan de betrokkenen met een verzoek 
om alsnog te betalen. Dat leverde meer dan € 
5.000,- op aan extra inkomsten. We hebben dus 
een flinke stap gezet op weg naar een sanering 
van de financiën en wegwerking van de achter
stand. Aan het eind van het verslagjaar werd, 
met instemming van de ledenvergadering, een 
flink aantal leden dat op geen enkele manier 
reageerde op verzoeken tot betaling of overleg, 
geroyeerd. Gelukkig kwamen er in de loop van 
het verslagjaar 18 nieuwe leden bij. Per 31 
december 2008 stond ons ledenaantal op 428.

Huisvesting secretariaat 
In 2008 is de huisvesting van het secretariaat in 
Boskoop ongewijzigd gebleven. Het postadres 
(postbus 575, 6800 AN Arnhem) blijft ondanks 
de hoge kosten gehandhaafd om verwarring in 
de adressering te voorkomen. Statutair is het 
Cuypersgenootschap nog steeds gevestigd in 
Ohé en Laak. De nieuwe Stichting Cuypers
genootschap wordt statutair gevestigd in 
Linne. Zowel de plaatsen Ohé en Laak alsmede 
Linne vallen onder de gemeente Maasgouw en 
we kunnen deelnemen in een speciale aan- 
sprakelijkheidsregeling voor verenigingen en 
stichtingen die in de gemeente Maasgouw zijn 
gevestigd.

Excursies en lezingen
De voorjaarsexcursie werd op 12 april 2008 
gehouden in West-Brabant en stond in het 
teken van het Jaar van het Religieus Erfgoed. 
Enkele hoogtepunten van de 19e en 20ste- 
eeuwse katholieke architectuur werden

bezocht.
Na een korte rit langs markante punten in 
Breda, werd een korte stop gehouden bij het 
vm. sanatorium De Klokkenberg, één van de 
100 wederopbouwmonumenten van minister 
Plasterk. Daar kregen we een deskundige uit
leg van Marisa Melchers. Vervolgens gingen 
we naar het vm. groot-seminarie Bovendonk te 
Hoeven dat thans een prachtige functie als 
conferentiecentrum heeft. Hier werd de lunch 
en de Algemene Ledenvergadering gehouden. 
Daarna werden we in het complex rondgeleid. 
In de middag brachten we nog een bezoek aan 
Oudenbosch (Het Rome van Brabant met 
basiliek en kapel instituut Saint Louis) waar 
we tekst en uitleg hebben gekregen van Guido 
Hoogewoud. Als afsluiting brachten we een 
bezoek aan de hoge neogotische Sint 
Laurentiuskerk van Oud-Gastel. 's-Avonds 
werd de excursie afgesloten door een gezellig 
Cuypersdiner in Breda.

De najaarsexcursie werd op 25 oktober 2008 
gehouden en stond in het teken van de ontwik
keling van de volkswoningbouw in 
Rotterdam-Zuid. We startte bij het station van 
Schiedam en vervolgens reden we met de bus 
naar Rotterdam. Onder leiding van voorzitter 
Vladimir Stissi, begonnen we met een rond
wandeling door Tuindorp Heyplaat. Dit mid
den in het gebied van de Rotterdamse Haven 
gelegen dorp kwam in 1914-1918 tot stand 
voor de werknemers van de Rotterdamse 
Droogdok Maatschappij.
Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de 
wederopbouwwijk Pendrecht, dat als één van 
de meest geslaagde voorbeelden van een 
wederopbouwwijk wordt beschouwd.
In de middag brachten we een bezoek aan 
Tuindorp Vreewijk waar we eerst hebben 
geluncht en een Algemene ledenvergadering 
hebben gehouden. Vervolgens werden wij 
door enthousiaste leden van de buurtvereni
ging rondgeleid door de wijk. De wijk is als 
model-tuindorp in 1920-1928 tot stand 
gekomen en is nog gaaf en zeldzaam in zijn 
soort. Door de RACM is het al genomineerd als 
beschermd stadsgezicht. De wijk wordt nu 
bedreigd door grootschalige nieuwbouwplan- 
nen waarbij de oorspronkelijke woningen wor
den vervangen. Voor een aantal bedreigde

woningen hebben we een rijksmonumenten
aanvraag ingediend bij de minister.
Daarna werd een bezoek gebracht aan het wo
ningcomplex De Kiefhoek, gerealiseerd in 1929- 
1930 door J.J.P. Oud en als belangrijk voorbeeld 
van het Nieuwe Bouwen wordt beschouwd. De 
huizen zijn in 1989-1995 met goedkope bouw
materialen opnieuw gereconstrueerd.
Op de terugweg naar Schiedam reden we nog 
langs Tuindorp De Kossel. Net als bij de 
Kiefhoek werd hier geëxperimenteerd met 
betonwoningen. 's-Avonds werd de excursie 
afgesloten door een gezellig Cuypersdiner in 
Schiedam.

Publicaties
Op woensdagmiddag 11 juni 2008 werd op het 
Muiderslot te Muiden het Jaarboek 2008 met de 
titel Muiderslot, Authenticiteit en verbeelding ge
presenteerd. Het jaarboek is gewijd aan de 
ontwikkeling van het Muiderslot in de 19e en 
20ste eeuw. Het eerste exemplaar werd tijdens 
de feestelijke bijeenkomst overhandigd aan 
oud-voorzitter en erelid Wies van Leeuwen. 
Helaas viel de belangstelling bij de bijeenkomst 
tegen vanwege een staking van het openbaar 
streekvervoer waardoor Muiden slecht te 
bereiken was.

Ook in 2008 is het dankzij de inzet van Hugo 
Landheer gelukt om vier Cuypersbulletins uit 
te brengen. De bulletins zijn ook integraal 
geplaatst op de website. In dit jubileumjaar 
proberen we weer vier bulletins waaronder één 
jubileumbulletin, te maken.
Ook de reeds aangekondigde en langverwachte 
uitgave van de door ondergetekende ver
vaardigde DVD '3500 Katholieke Parochie
kerken in Nederland 1853-1995 over de Rooms 
Katholieke kerkbouw in Nederland is in 2008 
gereedgekomen. Een voorgenomen presentatie 
tijdens ons 25-jarig jubileum in januari 2009 is 
uitgesteld tot najaar 2009 omdat het redigeer- 
werk door Gerrit Vermeer en het installeren 
van een gebruiksvriendelijke zoekfunctie nog 
niet gereed is.

Financiën
Voor het financieel jaarverslag wordt verwezen 
naar het verslag en uitleg van de penning
meester.
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Acties
Voor het verloop en ontwikkeling van de acties 
in 2008 verwijs ik u naar de website. Op aan
vraag kan het overzicht in papiervorm verzon
den worden.

Nieuwe acties in 2008 zijn gestart in:
Tuindorp Oostzaan, RK-H. Sacramentskerk, 
Kometensingel 150, 1951-1952, Evers & 
Sarlemijn
Amsterdam-Oud West, Sociale woningbouw 
Vinkzicht, Kinkerstraat 56-72/Da Costakade 
166-170,19e-eeuw
Amsterdam-Oud West, Schoolstraat, 19e- 
eeuwse woonhuizen
Amsterdam-Slotervaart, Wederopbouwgebied 
Abraham Staalmanplein e.o., ca. 1960 
Lisse, Villa Wildlust, Heereweg 14, 1924 
(inmiddels in 2009 gesloopt)
Lisse, Oude Openbare School, Heereweg 251- 
253,1885/1939
Voorschoten, RK-patronaatshuis 'Bondsge- 
bouw', Leidseweg 100,1900 
Voorschoten, Bedrijfswoning met houten 
opslagschuur en een halfopen wagenschuur, 
Papelaan 59, ca. 1900
Landgraaf (Schaesberg-Eiske), RK-kerk H. 
Michaël of Het Eiske, De Wendelstraat 16, 
1955-1956, J.J. Fanchamps
Heerlen-Nieuw Einde, RK-kerk Christus 
Koning, Zes Landenstraat 12, 1964-1965, J.J. 
Fanchamps

In 2008 zijn de volgende acties beëindigd: 
Amsterdam-Bos en Lommer, RK-Sint 
Josephkerk, pastorie en klooster, Erik de 
Roodestraat 14-16, 1951-1952, G.H.M. Holt & 
K.P. Tholens (blijft behouden door 
voorgenomen aanwijzing als rijksmonument) 
Amsterdam-Slotervaart, RK-kerk H. Pius X, 
1959-1960, bur. Jan van der Laan (sloop) 
Amsterdam, Huishoudschool (nu ICN) aan de 
Gabriël Metsustraat, 1907, Lelieman (bescher
md)
Amsterdam-Oost, Woonblok, 19e-eeuw, Derde 
Oosterparkstraat 44-88 (sloop m.u.v. voorge
vel)
Amsterdam-Oost, Woonblokken Eigen Haard, 
Zeeburgerdijk 100-110 e.o.), 1912-1914, J.H.W. 
Leliman (geplaatst op gem. monumentenlijst)

Amsterdam-Watergraafsmeer, RK-Christus 
Koning of Votiefkerk, James Wattstraat, 1957- 
1959, H.J. van Balen & K.P. Tholens (blijft 
behouden)
Lisse, RK-kerk Onbevlekt Hart van Maria, 
Nassaustraat 47,1951-1952, A.H.J. Paardekoper 
(geplaatst op de gem. monumentenlijst; krijgt 
een zinvolle herbestemming)
Dordrecht, Woonhuis architect H.A. Reus, 
Vrieseweg 80,1901 (sloop)
Amersfoort, Elleboogkerk, Langegracht 31, 
1783/1820/1846 (na brand wordt de kerk in 
oude toestand hersteld)
Arnhem, Maycretewoningen; Catharina van 
Rennestraat 2-20, Waterbergseweg 91-95, 
Richard Holstraat 1-5, 1947 (geplaatst op de 
gem. monumentenlijst)
Vorden-Kranenburg, Voorontwerpbestem- 
mingsplan 'Klooster Kranenburg', Ruurlose- 
weg 99 van de gemeente Bronckhorst 
(aangepast na zienswijze)

Overige successen in 2008:
Bennebroek, complex RK-kerk, pastorie, 
klooster en school (definitief beschermd als 
gemeentelijk monument; College B&W wil 
klooster met tuin op rijksmonumentenlijst) 
Katwijk, complex Barakken Marinevliegkamp 
Valkenburg, 1940-1942 (ensemble geplaatst op 
de gemeentelijke monumentenlijst; blijven 
behouden)
Valkenburg ZH, Bollenschuur Philippo & 
Zandbergen, Hoofdstraat 9a, 1910-1920 (posi
tief advies bezwarencommissie in bezwaarpro
cedure)
Monster, Geref. kerk De Hoeksteen, 
Kampschoerstraat 25, gebouwd in 1935-1936 
na ontwerp van B.W. Plooy. (positief advies 
bezwarencommissie in bezwaarprocedure) 
Vlodrop-Station, gemeente Roerdalen, College 
St. Ludwig (blijft op rijksmonumentenlijst)

Mailadressen (4)

Het bestuur wil en moet de leden soms op 
korte termijn kunnen bereiken! Gelukkig 
hebben we inmiddels een aardig bestand opge
bouwd.
Hoe nuttig dat kan zijn, bleek dit voorjaar 
opnieuw. De aankondiging van de najaarsex- 
cursie in het bulletin kon niet op tijd de leden 
bereiken. Via ons mailbestand konden we een 
flink aantal leden tijdig bereiken. Overigens 
kunt u zich nog steeds inschrijven.
We hebben nog niet alle mailadressen van onze 
leden. Ook blijkt soms dat een adres is gewij
zigd. Daarom opnieuw het verzoek aan diege
nen van u die wel een mailadres hebben, maar 
ons dat nog niet hebben gestuurd, om dat 
alsnog te doen.
U hoeft alleen een mailtje te sturen naar de 
redactie van dit bulletin met uw lidnummer. 
Dat nummer staat op de envelop waarin het 
bulletin werd verzonden. Mocht u uw lidnum
mer niet bij de hand hebben, stuur dan in ieder 
geval een mailtje met uw naam en adres naar 
het onderstaande adres. Meer is niet nodig. Wij 
geven uw mailadres aan niemand door.

Inmiddels hebben we de adressen van 
ongeveer 150 leden. Uw mailtje is welkom op 
hal@xs4all.nl!!!

Uw contributie al betaald?

Meer dan tweederde van het aantal leden heeft 
op het moment dat dit bulletin ter perse ging 
zijn of haar contributie betaald. Dat is niet 
slecht, maar het is ook niet zoals het hoort. Het 
betekent dat het genotschap wordt beperkt in 
zijn mogelijkheden om actie te voeren en die 
dingen t e doen die noodzakelijk zijn om de 
vereniging draaiend te houden. Bovendien kost 
het de ledenadministrateur veel tijd om de 
leden aan te schrijven die het genootschap geld 
schuldig zijn.

Ook vraag ik uw aandacht voor het feit dat we 
vorig jaar tientallen brieven moesten versturen 
om een aantal leden te vragen hun achterstal
lige contributie te voldoen. Mocht een aantal 
van u niet betalen, dan zijn we gedwongen dit

jaar een zelfde actie te ondernemen.
Omdat ons bestuur bestaat uit een klein aantal 
mensen dat zich belangeloos inzet om de 
vereniging draaiend te houden, vraag ik u de 
contributie 2009 en eventuele achterstallige 
contributie over voorgaande jaren per 
ommegaande te voldoen. Bij voorbaat dank!!

De ledenadministratie

Contributie 2009

Wel betaald 294 leden
Niet betaald 130 leden
Totaal 424 leden

In de onderstaande grafiek kunt u zien dat ongeveer 
tweederde van de leden heeft betaald en dat een 
derde nog moet betalen.

Aantal leden van het Cuypersgenootschap per 1 juli 2009

mailto:hal%40xs4all.nl
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Het pied-a-terre van Pierre Cuypers
—Ing. Gerard van Asperen

Ing. Gerard van Asperen is al jaren gefascineerd door de figuur van Pierre Cuypers. 
Hij heeft zich in verschillende aspecten van zijn leven en werk verdiept In 2007/4 en 
2008/1 publiceerden wij zijn artikel 'De relaties van PJHC', waarin hij onderzocht hoe 
Cuypers' loopbaan begon. In een nieuwe serie artikelen staat de Valkenburgse peri
ode in het leven van de architect centraal. Hierbij deel 2 van deze serie van 3 artike
len
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De eigendomsperiode van PC (1890-1916).
De onderhandelingen en afspraken, op eerste 
kerstdag gemaakt, tussen pastoor Langenhoff 
en PC om de gehele bezitting van pastoor 
Langenhoff over te dragen aan PC, met de 
overeenkomst dat de pastoor tot zijn dood mag 
blijven wonen, zijn blijkbaar wederzijds beves
tigd.
Op 26 april 1890 koopt PC niet alleen de 2 
woonhuizen met tuinen, Neerhem 6 en 8, van 
pastoor Langenhoff maar ook nog twee woon
huizen, aansluitend gelegen in de richting van 
kasteel Schaloen, alsmede een perceel tuin 
tegenover deze huizen gelegen sectie A, num
mer 138, ter plaatse De Stad.
In deze acte wordt ook een woonhuis met erf en 
tuin en aanhorigheden overgedragen door 
mejuffrouw Maria Thérèsia Hubertina 
Langenhoff, zonder beroep, wonende te Oud 
Valkenburg. Dit woonhuis is aansluitend gele
gen aan een perceel tuin van pastoor 
Langenhoff, in sectie A, nummers 141 en 484. 
Blijldjaar moet er nog een regeling met Treesje 
besproken worden. Zij had een woonhuis 
tegenover de pastoor, waar zij niet zelf woonde. 
Zij heeft dat onroerend goed verkregen 
ingevolge acte van openbare verkoop en pu
blieke toewijzing op 24 juli 1888.
PC wordt in de acte beschreven als "De Weledel 
Zeer Geleerde Heer Doctor Pierre Cuypers, 
Architect, wonende te Amsterdam.”

PC koopt op 26 april 1890 dus 5 woonhuizen 
met tuinen en aanhorigheden gezamenlijk 
groot 65 aren en 55 centiaren.
De gehele verkoping is geschied voor een totale 
verkoopprijs van f. 15.000,—
Op kerstdag 1889 hebben PC en pastoor 
Langenhoff de afspraak gemaakt dat de pas
toor het recht behoudt om zoolang hij leeft te 
blijven wonen in het pand, Neerhem 8. Er is 
geen reden om aan te nemen dat nu de koop 
geformaliseerd is, PC en de pastoor van wo
ning zouden hebben geruild.
Uit de aankoop van alle bezittingen van pas
toor Langenhoff en Treesje blijkt dat PC 
besloten heeft om systematisch alle percelen op 
"den Heiligen Dries" en de Horensberg, 
"Heunsberg" te verwerven. Hij beperkt zijn 
aankopen uitsluitend tot het genoemde gebied, 
kennelijk met het doel om de eronder gelegen
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"Fluwelen grot" in zijn geheel te kunnen 
exploiteren, wat hem de komende jaren, 1890 
tot 1892, dan ook lukt.1 Het gaat in dit verband 
te ver om alle percelen hier te gaan benoemen 
omdat dat het geheel zou vertroebelen.

Door al deze aankopen is er natuurlijk ook veel 
werk te doen op "den Heiligen Dries" en PC 
heeft er plezier in om in de grond te wroeten en 
in de rotsen te hakken, een tuin aan te leggen, 
groenten te telen, waaronder druiven, 
champignons en Brussels lof (witlof). Het is 
voor hem een ontspanning. Tevens is het goed 
voor zijn gezondheid om in een mooie groene 
omgeving lange wandelingen te maken.
Dit doet hij meestal met de kerkelijke feestda
gen. Was hij met Kerstmis 1889 te Oud 
Valkenburg, met Pinksteren 1890 is PC weer 
daar, maar nog steeds zonder Nenny. Hij 
schrijft haar:
"Valkenburg den Heiligen Dries. Op de vigilie van 
Pinksteren 1890.
Liefste Nenny mijn!
Dat ik een drukke week gehad heb en geen tijd tot 
schrijven ofschoon ik alle dagen om of voor 5 uur op 
was na enkele keeren naar half 12 te bed ging behoef 
ik je wel niet te zeggen. Donderdag avond kwam ik 
eerst te Valkenburg, overal was veel te doen geweest 
en overal bleef ik kort. Hier had Rosa2 mijn ver
jaardag3 om de oktaaf kompleet te maken, alweer 
plechtig geprepareerd. Muziek Theo* Piano, Josepha5 
met een aardig versje dat ze zeer goed reciteerde met 
een fraai boeket en een splendide soupé met pastoor 
en Treesje toasten, fijne wijn en wat al meer. Bij het 
werk vrijdagmorgen om 5 uur enkele teleurstellin
gen en zoo voort, te veel om te beschrijven. Allen 
zijn hier welvarend en ik voel mij ook gezond en wel 
ondanks de veele vermoeienissen van allen aard die 
ik de afgeloopen week heb doorgestaan. Incluis 
brieven uit en naar Den Haag. Wat een heerlijk 
weer. Je nota's heb ik nog niet kunnen nagaan. Ik 
hoop dit morgen te doen. Wij gaan morgen bij De 
Langenhovens6 eten, maandag eten wij. Rosa en de 
kinderen, t'huis met mij. Pastoor en Treesje moeten 
maandag en dingsdag uit eten. Eduard7 vertrekt 
maandag. Ik heb het geheim van de kippen maar uit
gebracht in de hoop dat men die van Weert nog zou 
kunnen afbestellen maar dat was te laat. En nu lief
ste mijn kus en groet de ons lieve welke bij je zijn, 
waar gij lieden met de Pinksterdagen zult zijn weet 
ik niet. Gij hebt er volstrek niet over gesproken voor
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mijn vertrek. De familie Van Visser is hier en ver
schillende andere Amsterdamsche families. Als het 
"Huis ter Geul" klaar is zal het er zeker met 

Pinksteren druk zijn!”
"Gode bevolen. Dijn innig liefhebbende, oude 

Pierre. "

Ook op zaterdag 20 december 1890 is PC op 
"den Heiligen Dries" maar zal wel op kerst
avond thuis te Amsterdam zijn. Hij schrijft 

Nenny:
"Het ziet er hier bar uit, zoowel het huis als de 
bergen met sneeuw en ijs bedekt vooral dezen mor
gen nadat de dooi is ingetreden. Ons huis is niet 
bewoonbaar, alleen in de keuken kan gestookt wor
den, 2 schoorstenen zijn door de begonnen ver
bouwing onbruikbaar. Ik zit natuurlijk bij onze 
vriend Langenhoff die het zeer goed maakt. Treesje 
verkouden, is heden echter veel beter. Met de 
Champignons gaat het goed, maar als de dooi niet 
voortgaat zouden wij later stagnatie kunnen beleven 
in de productie omdat geene nieuwe bedden kunnen 
worden aangelegd bij gebrek aan mest dat op den 
berg bevroren ligt. Gelukkig dat de vorst het mest 
alleen voor den oogenblik onbruikbaar maakt, is het 
ontdooit dan kan het weer bewerkt worden."
"Ik heb geantwoord aan Frans8 dat ik maandag 6 
uur te Roermond kom, dingsdag en woensdag kan 
blijven en 's avonds naar Amsterdam terug keer."

In 1888 verbouwt pastoor Langenhoff nog aan 
het pand sectie C, nummer 1794. (Neerhem 6) 

en het wordt hemummerd in sectie C, nummer 
1927 waarschijnlijk ten behoeve van de verhuur 

aan PC. Na aankoop van het pand in 1890, 
gebruikt PC het pand nog steeds als pied-à- 
terre en woont Nenny met de twee jongste 
kinderen nog in Amsterdam. Voor het gezin 
van PC en zijn drukke praktijk is dat natuurlijk 
geen gelukkige situatie. Blijkbaar besluiten zij 
om naar Oud Valkenburg te verhuizen, 

aangezien PC het huis, erf en tuin in 1893 ver
bouwd tot huis met kantoor enz. Hierna wordt 

het kadastraal sectie C, nummer 2074.9

Nenny is op vrijdag 16 februari 1894 nog steeds 
te Amsterdam en PC is te Roermond. Hij heeft 

het erg druk en is niet in staat om voor Pasen 
(15 april 1894) naar Oud Valkenburg te gaan. 

Hij schrijft aan Nenny:
"Voor eerst kan ik aan mijn verlangen om den
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Heiligen Dries eens te zien nog geen gevolg geven. 
Wellicht moet ik er geheel van afzien voor Paschen, 

enfin, soit.
Met hartelijke groeten aan alle lieve huisgenoten en 
innige kus blijft dan, Dijn Pierre."

Of PC dat jaar met Pasen te Valkenburg is 
geweest, is niet helemaal zeker. Zeker is wel 
dat Nenny er was, want vanuit Amsterdam 

schrijft PC op woensdag 18 april aan Nenny te 
Oud Valkenburg en vertelt wat hij de dag 
ervoor met zijn zoon Joseph heeft gedaan.

PC en zijn gezin zijn inwoner van Oud 

Valkenburg (1894-1898).
Volgens de burgerlijke stand van de gemeente 
Oud Valkenburg worden PC en Nenny 
ingeschreven als inwoners op 1 mei 1894. Zij 
komen vanuit Amsterdam, met hun twee jong
ste kinderen Katrien10 en Annie,11 respec
tievelijk TI en 20 jaar oud. Ook hun inwonende 

dienstbode, Anna Gertrudis Camp12 komt mee, 
zij is dan 24 jaar oud, maar deze vertrekt na 
anderhalf jaar op 6 december 1895 weer naar 
haar geboorteplaats Baexem.
Nu het gezin in Oud Valkenburg woont, valt 

aan het geringer aantal brieven dat PC aan 
Nenny schrijft, af te leiden dat hij ook niet zo 
vaak en lang van huis is. Roermond waar hij 

nog wel vaak moet zijn, is natuurlijk niet zo ver 
weg. Het bureau in Amsterdam wordt door 

Joseph geleid.
Juist in deze periode heeft PC de opdracht 
gekregen voor de restauratie van het kasteel 

"De Haar" te Haarzuylen van Baron Etiënne 
van Zuylen van Nijevelt.13 Van hier komen af 
en toe wel enkele brieven naar Oud 

Valkenburg.
PC zal hier samen met zijn zoon Joseph tot 1912 

aan werken.
Nu PC al wat ouder begint te worden, valt het 
vele werk hem steeds zwaarder, en heeft hij 

steeds meer behoefte aan rust. Het was voor 
PC dan ook een weldaad om zich af en toe eens 

te laten verwennen.
Op maandag 23 Juni 1895 vertrekt PC voor 
ongeveer 3 weken naar het Grand Hotel 

Rosenbad14 van Hugo Weber te Burthscheid, 
Aachen. Hij schrijft een dag later aan zijn 

“Liefste Nenny mijn!"
“Ik ben gisteravond 11 uur hier aangekomen en

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

dezen morgen mijn eerste bad gebruikt. Mijn kamer 
? 46 is juist boven onze vroegere woning dus 't 
zelfde uitzicht maar een smal kamertje, zoodat Dr. 
Klinkenberg zeide: "Sie haben sich so gänzlich, 
junggesellen mäßig eingerichtet." Hij vond mijn 
uitzicht zeer gunstig, maar ik moet trachten tot 
meer niet te komen. Minder werken, 's Avonds geen 
thee meer drinken maar Bordeaux! en alle avonden 

25 druppels Baldriaan15 in een glas water. Baden en 
water drinken gelijk het vorig jaar, om de andere dag 
bij hem aan huis de rechtervoet electriceeren om de 
bloedvaten aktief te maken en het opzwellen te 

voorkomen."
Enkele dagen later op vrijdag 28 juni schrijft 

PC:
"Met mij gaat 't goed, ik schaam mij voor mijzelf dat 
ik hier zoo'n materieel leven lijd. Om 6 uur opstaan, 
water drinken, om ? voor 7 in 't bad. Om den 
anderen dag heerlijke douches, dagelijksch na het 
bad "Kalte Brause 10 secunden" water drinken, om 
half acht lekker ontbijten, harde broodjes en 2 
eijeren, tot 10 uur liggen en dommelen, dan was- 
schen en kleeden wat brieven schrijven, tot 1 uur een 
wandelingetje, half 2 eten. 3-4 rusten, drinken 
groote wandeling door 't bosch, half 9 souperen, 
vleesch, brood, roode wijn. Thee is door Dr. 
Klinkenberg voor 's avonds bepaald afgekeurd, voor 
't naar bed gaan een glas water met 25 druppels 
Baldriaan, 10 uur in 't bed. Slaap beter!"
In de laatste alinea van zijn brief op 30 juni 

schrijft hij:
"En nu neem ik alweer aficheid omdat het bosch mij 
roept en ik denk daar even zooveel krachten op te 
doen als door het bad en meer heil er te vinden dan 
door de Electro Magnetische vrijfverijen van Dr. 
Klinkenberg," en verder zegt hij dat hij op “14 
Juli terme fatal" weer thuis wil zijn.

De twee jongste dochters die nog bij hen inwo
nen, bezorgen PC en Nenny veel onrust. Zij 
zoeken hun eigen weg in het leven en dat gaat 
blijkbaar niet altijd volgens het model dat hun 

ouders voor ogen hadden. Katrien zal later 
intreden bij de zusters Redemptoristinnen als 
zuster Maria Benedicta en de jongste dochter 

Annie trouwt op 3 september 1898 met de jurist 
Theo Mathon,16 officier van justitie te Breda 
van 1911 tot 1920 en procureur generaal bij het 

gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 1920 tot 
1934. Vanuit Roermond schrijft PC op vrijdag 

24 juli 1896 het volgende:
"Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas."
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"Dat kan ik zeggen, na eene slapelooze nacht. 
Gistermorgen voelde ik mij bizonder wel, opgewekt, 
gelukkig. Zoo zelf dat ik mij vroeg, hoe komt ge toch 
in zoo’n stemming. Zou 't het bewustzijn ook zijn 
van gister door 'f bezoek en de raad gegeven aan de 
dochter van mijne oude vriendin en weldoenster 
mijne jeugd? Komt er ook bij, de aangename 
bezigheid, het teekenen van de cartons voor de 
beschildering van 't nederig kerkje. Iets te doen om 
God onze dankbaarheid te betoonen voor de vele wel
daden die wij van Hem hebben ontvangen, en dat 
onze Benjamin wellicht toch gelukkig zal zijn in dat 
huwelijk? Al dergelijke gedachten togen aan mijn 
geest voorbij, en daar kwam zooals altijd de vrees bij 
mij op dat, het wéér een van die toppunten van geluk 

was, dat weldra weer door een tegenslag zou getem
perd worden! En zoo was! De mededeelingen die ik 
bij mijne terugkomst van Oud Valkenburg over 
Mathon kreeg waren van dien aard dat ik sedert, 
wéér alle rust en vrede verloren heb! Het schrikbeeld 
van die man vervolgt mij. Onder deze omstandighe
den is 't ook weer providentieel, dat ik voor de ver
siering van het Choor koos de Christus 
Remunerator. "Komt allen tot Mij, die belast en 
beladen zijl en ik zal U verkwikken." Moge de lijnen 
en kleuren die mij op Zijn huis ter opwekking van 
zoo velen, "Die belast en beladen zijn." aanbrengen 
tevens voor ons een gedurig gebed zijn om ons zij
ner hulp en bijstand waardig te toonen! Daarvoor 
moet gij mijn liefste bidden, gedurig bidden." 
Enkele dagen later, eveneens vanuit Roermond 
op 28 juli 1896, schrijft PC het volgende:
"In bijgaande brief kunt ge zien welken indruk mijn 
schrijven van j. I. vrijdag op Joseph gemaakt heeft. 
Hij voelt dus ook zooals ik. Ik had hem zoo kort 
mogelijk eene mededeeling gedaan van 't voorgeval
lene, de mededeelingen zijn van 't schrijven van Th. 
Mathon aan Annie op “den Dries", en de indruk die 
ik daarvan had ontvangen. Hoe gij kunt denken dat 
Joseph en Delphina zoo een mensch nu nog U gaan 
schrijven om toch bij hen te komen, begrijp ik niet. 
Ik ben 't met Joseph eens dat hij mij haat. Anders zou 
het niet mogelijk zijn zoo te schrijven aan Annie, als 
hij gedaan heeft. Maar laat mij niet verder die zaak 
weer voor den geest brengen. Het verdriet dat ik 
sedert St. Nicolaas avond hebt doorgestaan is ruim 
genoeg en schijnt steeds grootere proporties aan te 
nemen. Ik vereenig mij echter in uw dévise: Fiat vol- 
untes tua! In U o Heer is mijn hoop, en in die 
eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden!"

Pastoor Langenhoff, de vriend van PC, woont



18 2009 - 2nog steeds naast het gezin op Neerhem 8 en is ook hun geestelijk adviseur. Vandaar dat PC aan Nenny vraagt met hem over de problemen met de dochters te spreken, die inmiddels wel zo hoog zijn opgelopen, dat deze ook tot spanningen tussen PC en Nenny leiden. Omdat PC toch veel van huis is, valt te betwijfelen of Nenny als Amsterdamse vrouw wel gelukkig is in Oud Valkenburg. PC schrijft haar op zondag 16 augustus 1896 vanuit Haarzuylen:
"Uw brief is voor mij eene ware teleurstelling. Gij 
deelt mij niets nieuws mee! Waarom in al die her
halingen over een besluit dat ik met zoo volle over
tuiging genomen heb? Ik stuur je deze brief terug 
om hem aan Pastoor Langenhoff te laten lezen, en 
vraag hem of gij verstandig deed, dit mij nu weer te 
schrijven na al datgeene dat wij rustig besproken 
hebben. De 2 dochters verklaren zich zoo sterk 
mogelijk tegen den wil van den vader te verzetten. 
Het 4de gebod bestaat voor hen niet! zij houden zich 
aan hun woord aan een vreemdeling gegeven, en nog 
wel een persoon die in plaats van den vader 
vertrouwen toe te dragen, hem mistrouwt, minacht 
enz. Zijne handelingen spreken sterker dan de 
treurige verklaringen van ondankbare en volkomen 
ongehoorzame kinderen. Die al het goed dat een 
vader voor hen gedaan heeft geringschatten. Dit is 
de zachtste term die hier kan gebruikt worden. Gaat 
gij op die voet voort, dan zal het verlangen om naar 
Valkenburg terug te keeren bij mij wel bekoelen. Het 
is waarlijk geen aangename taak in al die herhalin
gen te moeten vervallen. Ik ben de schuld van het lij
den! Wel ik zal ten minste zoo min mogelijk voor 
mijne slachtoffers verschijnen, meer kan men niet 
vorderen. Wat is uwe bedoeling met den brief van 
Door17 zonder een enkel woord er aan toe te voegen? 
Na uw brief van gister is mij deze handelwijze 
onverklaarbaar. Ik zal geen haarbreed van mijne 
ingeslagen weg afwijken. Wil Annie mij in 
November voor de Kantonrechter dagen, zij doe het. 
Zij moet het zelfs doen. Mathon kan haar rekwest 
wel schrijven maar zij en ik moeten voor de rechter 
verschijnen. Ik ben vast besloten te komen. Ik zal den 
blik van eene ondankbare en wederspannige dochter 
die het 4de gebod miskent en die de woorden van 
Salomo in den wind slaat: "Weest onderdanig aan 
uwen vader en veracht de woorden niet van uwen 
moeder omdat zij oud is van dagen" wel weerstand 
bieden. Met innigen groet en diep hartenleed. Dijn 
Pierre.
Hoe is dat te rijmen?

Cuypersbulletin
De dochters verklaren ronduit niet te doen, nog te 
willen doen, wat God beveelt, en in die stemming 
gaan ze met de moeder bidden, en tot de tafel des 
Heeren!"De problemen met Katrien en Annie blijven « nog een tijdje aanhouden, blijkt uit opeenvol- I gende brieven in januari 1897.18 De dochters « verblijven bij PC in Roermond, samen met Mgr. ™Willem Everts19 die tegen PC zegt dat de dochters die dag met Th. Mathon in een koffiehuis te Venlo zijn geweest. En nieuwjaarsdag is Annie alleen naar Breda gereisd. Dit alles wordt niet gewaardeerd. Als de toestand met de meisjes nog lang mocht duren, voelt Everts zich genoodzaakt het huis te verlaten. PC kan een dergelijk benemen niet verdragen “Mijn 
gemoed is vol."Ook in de volgende brieven gaat de retoriek over de meisjes verder. Op donderdag 7 januari schrijft PC:
"Hierbij 't schrijven van de meisjes, alle commen
taar is hierbij overbodig. Ik ben diep ontroerd voor 
deze koude, onbetamelijke en brutale taal! Hoe is 't 
mogelijk? Zij hebben beide geen zweem van kinder
lijk gevoel meer. De ouders zijn voor hen niets. Dat 
is de dank voor al hetgeen men voor hen deed. Nog 
kleine nog groote offers! Niets treft hen meer. Zij 
zijn vrij en behoore te weten wat zij doen en laten 
moeten. Ik heb heden na 't eten heel bedaard gezegd 
dat ik diep ontroerd was door hun akelig koud schrij
ven. Geen zweem van verontschuldiging, in tegen
deel. Alleen den omgang met verkeerde vrienden 
heeft hen zoo kunnen maken. Aan Annie heb ik 
gezegd, dat M. door deze daad elke toenadering ver
broken had en dat ik nooit aan een dergelijke man, 
die zoo weinig eerbied heeft voor het ouderlijk gezag 
eene dochter als vrouw zou afstaan. Dat nu voor mij 
niets meer was te vragen en dat ik niet verkoos met 
dochters onder één dak te leven, die mijn vaderlijk 
gezag zoo met voeten trappen. Annie had gelijk * 
gewoonlijk woorden in overvloed om te bewijzen dat u 
M. en zij gelijk hadden. Katrien zei geen woord, n 
maar toonde ook geen leedwezen. Ik zal blij zijn een 4 
paar dagen weer blikken te ontmoeten die mij 
onverdeelde liefde toedragen. A Dio, dijn Pierre."De moeilijkheden met de kinderen blijven voortduren, niet alleen met de twee jongsten maar ook met Mia die getrouwd is met de Chinees Frederick Arrhee op 27 april 1886, en in

Nieuwsbrief van het CuypersgenootschapBerlijn te Gross Lichterfelden woont. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren. Het huwelijk loopt mis en PC zou graag zien dat alle dochters met Pinksteren naar Oud Valkenburg komen om over de verschillende problemen te praten.Op zaterdag 29 mei 1897 schrijft PC aan Nenny: 
“Dit in verband gebracht met de mededeeling van 
Mia dat zij in eene medische inrichting wil gaan om 
zich aan eene kuur, of wellicht operatie te onderwer
pen duidt alweer op uitstel om naar hier te komen en 
van voortdurende vestiging te Berlijn of omgeving. 
Dit laatste mag niet geschieden. Aan Mia heb ik ook 
geschreven dat ik verlang dat zij met Pinksteren 
naar Valkenburg kome, en dat ik zeer bedroefd ben 
dat zij geene behoefte gevoeld om zich meer aan mij 
uit te storten, dat zij door mijn raad te volgen 
ongelukkig of wat ook tegenspoed ondervonden 
heeft. Hoe is 't mogelijk te schrijven. Wie zegt dat als 
ik B. niet getrouwd had, dit beter ware geweest, wat 
komen moet komt" En verder:
“Ik de financiële kwestie geheel op juridische weg 
rechterlijk zal laten behandelen geheel 
gescheiden van de kwestie der echtschei
ding en dat ik daarvoor reeds de noodige 
stappen gedaan heb. Verder dat Mia vol
strekt geen verkoop of ruil van hare bezit
tingen kan passeeren zoolang eene 
rechterlijke scheiding niet heeft plaatsge
had, daar elke handeling in deze richting 
door de vrouw zonder bijstand van haren 
man onwettig is."Op dinsdag 22 juni 1897 schrijft PC aan Nenny:
“Gij moet U niet zoo laten terneerslaan, 
door weer, kleine onaangenaamheden 
tegenspoed en wat al dies meer zij. Gij 
begint de zaken hoe langer hoe duisterder 
op te vatten. Wij hebben al zoo veel teza
men doorgestaan. God zal ons deze moei- 
jelijkheden ook wel weer laten te boven 
komen."De laatste brief die aanwezig is in het NAI20 van PC aan Nenny, komt uit Londen en is gedateerd dinsdag 29 juni 1897. PC is hier samen met zijn zoon Joseph om een onderscheiding van de Royal Academy of Arts in ontvangst te nemen.

2009 - 2 19PC gaf in een van zijn vorige brieven al aan dat Nenny erg terneergeslagen was en dat zij de zaken erg zwaar begon op te vatten. Dat had, zoals het er naar uitzag, te maken met de problemen in het gezin, maar mogelijk hebben er wel meer zaken een rol gespeeld. Als een echte Amsterdamse vrouw zal het haar moeilijk gevallen zijn om te Oud Valkenburg te wennen. Enerzijds zijn de culturele mogelijkheden en andere omstandigheden in Valkenburg natuurlijk anders. Anderzijds moet ze haar familie gemist hebben, dat moet haar zwaar gevallen zijn. Daar komt nog bij dat zij in de opvoeding van haar kinderen meestal alleen stond.Haar gezondheid begon haar ook in de steek te laten.Tegen het einde van het jaar 1897 zijn PC en Nenny weer definitief in Roermond gaan wonen. Op 1 december schrijft Nenny nog een brief aan de nog jonge wijnhandelaar en kunstminnende Anthony (Toon) Nolet (1867-1961) die haar op 7 december antwoordt als volgt:

Pastoor Henriotte (1816 - 1895)
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"Uw mij zeer aangenaam allervriendelijkst schrij
ven van den lste dezer ontving ik (in goede) orde: 
den wijn leg ik voor U "en reserve". Zoodra ik te 
Roermond kom zal het me een genoegen zijn bij U te 
komen zien hoe uwe muziekzaal verandert is: 
gaarne zal ik er zingen hopende ook van anderen 
muziek te mogen genieten."De muziekzaal in het huis van PC te Roermond is dus blijkbaar nog voor de komst van Nenny aan haar wensen aangepast waaruit valt af te leiden dat haar gezondheid snel achteruit gegaan moet zijn.Ook Treesje Langenhoff is op de voorlaatste dag van 1897 nog niet op de hoogte van de slechte toestand van Nenny omdat zij aan haar schrijft: "Bij den aanvang des jaars kom ik U ook 
namens Oom21 onze hartelijke heil en zegewenschen 
aanbieden. Moge ‘98 U rust en kalmte brengen! en 
de wonden helen die zijn voorganger geslagen heeft. 
Dat is ons beider vurige bede!
Ook aan uw man onze beste wenschen even als aan 
Katy en Annie! Het gaat ons God zij dank wel, en 
hopen zulks ook van U te vernemen. Na al hetgeen 
vooraf is gegaan zal er nu voor U ook wel eenige 
rust zijn ingetreden, tenminste wat Mia betreft.
Hier alles op het oude. Voor het huis, natuurlijk 
geen liefhebbers, het is er geen tijd na. Ik heb Nicolas 
gezegd mij te waarschuwen als er iemand om komt. 
Tegen het voorjaar zou ik aanraden een kleine 
schoonmaak te laten houden, dan ziet alles vrien
delijker uit. Op zolder liggen stukken tapijten die 
door muizen en motten veel zullen lijden. Arme 
menschen konden ze als dekking gebruiken in den 
winter. Zal ik de stukken die niet tot uwe vaste klee- 
den behooren, die bestemming geven?
Vrouw Mignon heeft twee maanden huur betaald. Ik 
zit voor een berg brieven! daarom nogmaals onze 
beste wenschen en geloof mij steeds uwe innig toe
genegen, Thérèse."Een week na deze brief en een half jaar na de aangetroffen brief van PC aan Nenny is zij overleden op vrijdag 7 januari 1898, op 69- jarige leeftijd.Dit is voor eenieder rondom haar een groot verlies. Het was een intelligente, kunstminnende, religieuze vrouw, maar vooral een vrouw die midden in het leven stond, haar kinderen opvoedde, en daarbij nog het bureau van PC organiseerde, de correspondentie voerde en financieel en administratief de zaak

in de gaten hield.Enige jaren geleden op 21 december 1889 schreef PC haar nog: "Er is maar een ramp die ik 
niet wensch te overleven" namelijk haar gemis, en nu is het dan toch zover.In 1921 na het overlijden van PC schrijft Joseph Cuypers over het overlijden van Nenny:22 Na 
een 40-jarige, overgelukkige, tweede echtverbintenis 
wordt ook Antoinette Alberdingk Thijm naar beter 
leven geroepen op een oogenblik dat de onver
moeibare bouwmeester naar Helmond reisde voor de
aanbesteding der H. Hart Kerk........Maandenlang
lag zijn arbeid volkomen stil.
Hij vermeed alle ontspanning, kon op zijn landhuis 
te Valkenburg zonder haar niet meer blijven, alleen 
in herinneringen wilde hij leven.
Een retraite bij de paters Dominicanen, broeders van 
Fra Angelico, wekt deze
krachtige natuur weder op tot den arbeid, teneinde 
alsnog zich waardig te toonen de groote gunst dier 
levensgezellin gedurende die veertig gelukkig 
vervlogen jaren.Voetnoten
1 Naar een ongedateerd onderzoek van Lei Deckers. 
"Het woonhuis van Dr. Pierre Cuypers, architect."
2 Catharina Félicia Rosalia (Rosa of Roosje) Cuypers 
(1852-1936), de dochter van PC uit zijn eerste 
huwelijk.
3 PC is jarig op 16 mei. Op 24 mei is dat precies 8 
dagen (een octaaf) geleden. Zijn dochter met haar man 
en 2 kinderen waren ook op "den Heiligen Dries". 
Rosa (38) en Edouard (39) met Theo (8) en Josepha 
(bijna 4).
4 Theodorus (Theo) Josephus Antonius Maria 
Alberding Thijm (1882-1969), de zoon van Catharina 
Felicia Rosalia (Rosa of Roosje) Cuypers (1852-1936).
5 Josepha Maria Alouysius Alberdingk Thijm (1886- 
1983), de dochter van Catharina Félicia Rosalia (Rosa 
of Roosje) Cuypers (1852-1936).
6 De Langenhovens, pastoor Langenhoff en zijn nicht
je Treesje Langenhoff.
2 Edouardus (Edouard) Maria Alberdingk Thijm 
(1850-1911), de man van Rosa en dus de schoonzoon 
van PC.

Frans Marie Hubert Stoltzenberg (1838-1909), beeld
houwer en ondernemer, werkte samen met PC in het 
atelier Cuypers / Stoltzenberg. Hij had die functie in 
1865 van zijn reeds bejaarde vader, François Charles 
Stoltzenberg (1805-1875), overgenomen.
3 Kadastrale legger, artikel 1453/12.
9 Katharina (Katrien) Wilhelmina Maria Cuypers 
(1866-1934).

49 Anna (Annie) Josephina Maria Theodora Cuypers 
(1873-1961).
44 Anna Gertruda Camp geboren te Baexem op 17-03- 
1870.
42 Etiënne Gustave Frédéric, baron van Zuylen van 
Nijevelt (1860-1934) trouwde in 1887 met Hélène 
Caroline Betsy barones de Rothschild (1864-1947). Hij 
erfde in 1890 na het overlijden van zijn vader het kas
teel en gaf in 1892 opdracht aan PC voor de grote 
restauratie van Kasteel "De Haar". Door zijn inspan
ning is Kasteel "de Haar" te Haarzuylen niet verloren 
gegaan.
13 Lodewijk van Deyssel schrijft hierover in: 
"Gedenkschriften", p. 818. "Het Rosenbad" te 
Burtscheid was eigenlijk meer dan een Hötel een 
Badhuis waar men gehuisvest kon zijn. De fraaie 
lange en breede, met afwisselend witte en donker 
blauwe ruitvormige marmeren steenen geplaveide 
gang, waarvan de vloer warm is om dat het huis op de 
heete bronnen zelf is gebouwd, - de beste centrale ver
warming, die aangenaam aandoet om dat het eene 
zachte warmte is, die men een "volle" warmte zoude 
kunnen noemen in de zelfde beteekenis, hoewel het bij 
den wijn met een ander zintuig wordt waargenomen, 
als waarin wijnen vol heeten, - is een sobere voortref- 
lijke badhuis-gang."
14 Baldriaan is de volksnaam voor Valeriaan. Zorgt 
ervoor dat je 's avonds moe wordt en houdt je overdag 
mentaal fit. Je dwingen om te slapen kan Baldriaan 
niet, maar het werkt rustgevend en vergemakkelijkt 
het inslapen. Van deze plant worden enkel de worte
len gebruikt, die gedroogd worden. Baldriaan wordt 
overdag ingenomen en heeft dan geen slaapver
wekkend effect. Het bevordert daarentegen zelfs het 
concentratievermogen en alertheid. Baldriaan is 
verkrijgbaar in verschillende vormen. Zie internet: 
Etherische Olie.
15 Theodore (Theo) Willem Frederik Alfred Mathon 
(1864-1944) trouwt op 03-09-1898 te Roermond met 
Anna (Annie) Josephina Maria Theodora Cuypers 
(1873-1961), een dochter van PC en Nenny.
15 Dorothea (Dora of Door) Anna Alberdingk Thijm 
(1825-1910), gehuwd op 27-11-1862 met Lodewijk 
(Louis) Juliën Fuchs (1814-1873). Hij is op het tijdstip 
van de brief d.d. 1896 Brieven, PC vanuit Roermond 
aan Nenny te Oud Valkenburg, d.d. 3,4,5 en 7 januari 
1897.

In de voetstappen van 
Cuypers
Najaarsexcursie 25 t/m 27 
september 2009

In het kader van het zilveren jubileum van het Cuypersgenootschap bieden we u een unieke driedaagse excursie aan. In de voetsporen van Cuypers gaan we naar Viollet-le-Duc's meesterwerk, het kasteel van Pierrefonds. Onderweg maken we in Vivenkapelle kennis met het werk van Cuypers' Belgische evenknie, Jean Baptiste Bethune. Op de terugreis bezoeken we leper, waar de hoogbejaarde Cuypers in 1918 nog een restauratieadvies heeft uitgebracht voor de tijdens de Eerste Wereldoorlog verwoeste Lakenhal. Uitgebreide informatie over het programma vindt u in het vorige Cuypersbulletin en op de website www.cuypersgenootschap.nl De reis wordt verzorgd door SRC Cultuurvakanties uit Groningen. De ANVR Reisvoorwaarden zijn van toepassing.

http://www.cuypersgenootschap.nl
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De kosten
Voor leden van het Cuypersgenootschap bedra
gen de kosten van deze reis € 299 per persoon 
op basis van een tweepersoonskamer. Voor hun 
partners en voor niet-leden € 375 per persoon. 
De toeslag voor een éénpersoonskamer 
bedraagt € 82 per persoon.
In de reissom zijn inbegrepen: het vervoer per 
touringcar, twee overnachtingen, verzorging 
op basis van halfpension (ontbijt en diner in het 
hotel), de rondleidingen en entreegelden. Niet 
inbegrepen zijn reis- en of annuleringsverze
kering, de overige maaltijden, drankjes bij de 
maaltijden, de facultatieve excursies en fooien.

Inschrijving
Er zijn nog plaatsen vrij.
U kunt intekenen tot uiterlijk 15 augustus. Het 
inschrijfformulier vindt u in het vorige 
CuypersbuUetin en op www.cuypersge- 
nootschap.nl. Inschrijving gaat op volgorde 
van betaling. Hier geldt: vol is vol. 
Tegelijkertijd met het opsturen van het formu
lier dient u de volledige reissom over te maken 
op rekeningnummer 4835002 t.n.v. Cuypers
genootschap Druten onder vermelding van 
Jubileumexcursie 2009.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan 
Dekkers (0487 512482)
U ontvangt een bevestiging zodra uw deel
name definitief is.

♦

ANBI-criterium wordt 
aangepast

Het is goed mogelijk dat in de nabije toekomst 
minder non-profitorganisaties een algemeen 
nut beogende instelling (ANBI) kunnen zijn. 
Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft 
namelijk voorgesteld om het huidige criterium 
dat een stichting of fonds voor minimaal 50% 
op het algemeen nut moet zijn gericht drastisch 
aan te scherpen. De bewindsman wil dat 
ANBI's vanaf 1 januari 2010 voor minimaal 
90% een wetenschappelijk, cultureel of chari
tatief doel dienen. Dit wil echter niet zeggen 
dat deze organisaties helemaal niet meer kun
nen profiteren van fiscale vrijstellingen, want 
daarnaast kennen we ook nog de Sociaal

Belang Behartigende Instellingen (SBBI's). 
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan sport
verenigingen en jeugdhonken. Bij deze orga
nisaties staat het particuliere belang voorop, 
maar hebben de activiteiten wel een grote 
maatschappelijke waarde.

Deze wijziging is onderdeel van het bij de 
Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel om de 
Successiewet per volgend jaar te vervangen 
door de nieuwe Wet schenk- en erfbelasting. 
Als de Tweede en Eerste Kamer met het 
wetsvoorstel instemmen, zullen alle ANBI's 
zich vermoedelijk opnieuw moeten registreren 
(hoewel dit nog niet helemaal duidelijk is), 
waarbij naar verwachting behoorlijk wat non- 
profits buiten de boot zullen vallen. En dat 
betekent dat de betreffende stichtingen en 
verenigingen in de toekomst niet meer zijn vrij
gesteld van schenkings- en successierecht (die 
waarschijnlijk schenk- en erfbelasting gaan 
heten). Ook is een gift aan deze organisaties 
dan niet langer aftrekbaar in de inkomstenbe
lasting. En dat zou zelfs tot minder giften kun
nen leiden.

Het is best mogelijk dat een organisaties die 
niet langer ANBI kan zijn, wel aan de voor
waarden voldoet om SBBI te worden. Dit wil 
echter niet zeggen dat alle non-profits die hun 
ANBI-status straks moeten inleveren automa
tisch SBBI worden. Het lijkt er dan ook op dat 
alle ANBI's dit najaar opnieuw door de molen 
moeten, maar dit is nog niet helemaal duidelijk. 
We houden u op de hoogte.

♦

Jaarverslag Mariaplaats 2008
In het Platform Mariaplaats (opgericht 8 decem
ber 1999) zijn organisaties vertegenwoordigd, 
die zich bezig houden met de problematiek en 
het onderzoek op het terrein van de materiële 
cultuurhistorie. Dit betreft: de Stichting Menno 
van Coehoom, het Cuypersgenootschap, de 
Stichting Het Nederlandse Interieur, de 
Stichting Historische Behangsels en 
Wanddecoraties, de Stichting De Donderberg- 
Groep, het Tuinhistorisch Genootschap 
Cascade, de Nederlandse Kastelenstichting, de 
Stichting Bouwhistorie Nederland, de

Vereniging De Terebinth, Documentatie.org en 
de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige 
Bond (KNOB). De KNOB treedt heden ten 
dage naar voren als de landelijke vereniging 
ter bevordering van de kennis van archeologie, 
architectuur- en bouwgeschiedenis, cultuur
landschap en monumenten. Het Platform wil 
het belang van en de belangstelling voor 
wetenschappelijk onderzoek onderstrepen en 
stimuleren door middel van een jaarlijkse stu
diedag en het formuleren en uitdragen van 
standpunten op het gebied van de monu
mentenzorg in Nederland.

Er bestaat een nauwe samenwerking tussen 
het Platform en de KNOB, die op twee vlakken 
evident is. Ten eerste betreft dit de organisatie 
van het Platform, waarvan voorzitter en secre
taris vanuit de KNOB benoemd worden. En 
ten tweede betreft dit de studiedag, die het 
Platform onder auspiciën van de KNOB orga
niseert. Publicatie van de resultaten van deze 
studiedag geschiedt - zo mogelijk - in het 
tweemaandelijkse Bulletin. De KNOB, die de 
wetenschappelijke bestudering van het cul
turele erfgoed stimuleert, is voor het Platform 
Mariaplaats een natuurlijke partner.

Er werd in 2008 vier maal vergaderd; namelijk 
op 19 februari, 20 mei, 19 augustus en 28 
november. Op 18 augustus 2008 werd de 
vicevoorzitter van de KNOB, mevrouw drs. 
D.H.H. Scheerhout tot voorzitter benoemd en 
de penningmeester van de KNOB, A. Met, tot 
secretaris van het platform. De Stichting 
Menno van Coehoorn verleende wederom 
gastvrijheid om de vergaderingen op de 
Mariaplaats 51 in Utrecht te laten plaatsvin
den.

Op 27 november 2008 heeft minister Plasterk 
zijn visie op een gemoderniseerde monu
mentenzorg bekend gemaakt:
• Het nieuwe stelsel vergroot de mogelijkhe
den voor burgers en belangenorganisaties om 
te participeren
• De regeldruk die overheden en monu
menteneigenaren ervaren moet waar mogelijk

verminderen.
• De RACM functioneert als kenniscentrum 
voor alle belanghebbenden.
• Het stelsel sluit aan bij de huidige opvattin

gen over govemance, decentralisatie en inte
grale afweging van belangen

Hieraan voorafgaand werd er in de vergaderin
gen bezorgdheid over de gang van zaken en 
over de inhoud van deze visie uitgesproken. 
Een aantal van de onderliggende organisaties 
heeft de minister hiervan op de hoogte gesteld.

De digitalisering van het cultureel erfgoed was 
ook steeds een punt van aandacht.
Het gaat daarbij om twee zaken : ten eerste het 
digitaal ontsluiten van verzamelingen en col
lecties bij allerlei cultuurhistorische instellin
gen. Ten tweede presenteren vele instellingen 
steeds vaker gedeelten van hun collectie recht
streeks op internet.

In 2008 werden er geen activiteiten georga
niseerd. Het exploitatieresultaat bedraagt 
thans € 4.755,- op een eigen postbankrekening.

Voor 2009 staan onder andere kennisvergaring 
en kennisoverdracht; ook aan de eigen beguns
tigers van de deelnemende organisaties, op de 
agenda. Ook overleg met andere platformen 
verdient de aandacht, met name het 
Amstelveldoverleg

Nadere informatie:
www.documentatie.org / platformmariaplaats

BALANS PER 31 DECEMBER 2008

Activa

Vlottende activa

Liquide middelen: Postbank 1-1-2008 4708

Rente 2008 47

Totaal 4755

Passiva

Kapitaalrekening 4755

Totaal 4755

http://www.cuypersge-nootschap.nl
http://www.cuypersge-nootschap.nl
Documentatie.org
http://www.documentatie.org
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Gaat de Van Sijpesteijnkade
tegen de vlakte?
—Hugo Landheer

Het gebied rond het station Utrecht CS wordt 
al tientallen jaren intensief bestudeerd. Bijna 
permanent worden plannen gemaakt en weer 
aangepast. Nog maar enkele jaren geleden 
slaagde Leefbaar Utrecht erin om de toen 
bestaande voornemens tegen te houden.

Een gevolg van de vele ontwerpen is dat 
sloop al jaren dreigt voor een charmant en 
bijna onbekend gevelrijtje aan de rand van 
het stationsgebied, de van Sijpesteijnkade, 
dat een rijksmonument bevat.

Als gevolg van deze plannen hangt de slo
pershamer boven een charmant en bijna 
onbekend gevelrijtje aan de rand van het sta
tionsgebied, de van Sijpesteijnkade, dat een 
rijksmonument bevat. Een elftal organisaties, 
waaronder het CG, Oud Utrecht en Bond 
Heemschut, pleitte in februari voor behoud 
van de historische bebouwing langs de Van 
Sijpesteijnkade. De notitie werd aangeboden 
aan de gemeenteraad en verantwoordelijk 
wethouder H. Janssen. Terwijl in het 
Masterplan Stationsgebied sloop nog onon
tkoombaar leek, zijn nu verschillende orga
nisaties van mening dat behoud van 
meerdere panden als optie alsnog in over
weging genomen moet worden.

Het CG bezocht de kade, met daarin het 
rijksmonument nr. 25, tijdens de voorjaars-
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excursie op 16 mei. Onze inleider, Guus 
Haestert, al tientallen jaren bewoner van de 
buurt en inmiddels geruime tijd betrokken 
bij deze actie, lichtte een ander toe.

De Van Sijpesteijnkade is een van de weinige 
locaties in de omgeving van het Centraal 
Station die nog iets van zijn historische uitstra
ling behouden heeft. De kade is een restant van 
de Leidseweg, die, evenals de Leidse Rijn, in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw ruw werd 
onderbroken door de aanleg van het Westplein. 
Het is opmerkelijk dat in de huidige plannen 
enerzijds wordt geprobeerd op deze locatie his
torische structuren te herstellen, ondermeer 
door de Leidse Rijn weer door te trekken, en 
dat anderzijds een historisch stukje Utrecht in 
het hart van het stationsgebied moet verdwij
nen. Zo dreigt men de fout van vijfendertig 
jaar geleden te herhalen, toen alle Leidseweg- 
panden aan de overzijde van het spoor zonder 
uitzondering werden gesloopt, waaronder ook 
het nog immer befaamde gebouw 'De Utrecht'.

In het Masterplan Stationsgebied lijkt het 
merendeel van de historische bebouwing aan 
de Van Sijpesteijnkade te moeten wijken voor 
hoogbouw met een hoogte van maximaal 90 
meter. Een uitzondering is het rijksmonument 
op nummer 25, dat vanwege die beschermde 
status niet mag worden gesloopt. Als geï
soleerd restant van eeuwenoude kadebe- 
bouwing wordt het in de plannen echter vooral 
als een 'sta in de weg' behandeld.

Dit voorjaar hebben de betrokken groepen her
haaldelijk geprobeerd het plan hoger op de 
agenda van de lokale politiek te krijgen. Het 
wachten is op een brief van B&W / POS over 
de verdere planontwikkeling aan de westzijde 
van het stationsgebied

Tijdens een voorlichtingsavond op woensdag 1 
juli over het nieuwe stadskantoor dat door NS 
wordt ontwikkeld werd een toelichting 
gegeven op de omgevingsplannen van het 
'Sijpesteijnkwartier' Daarbij werd duidelijk dat 
NS echt van plan de bestaande bebouwing 
langs de Van Sijpesteijnkade om op korte ter
mijn te slopen om daar een bouwplaats te 
creëren!
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Bovendien wordt door gemeente, NS en 
wellicht ook anderen al wel degelijk gepraat 
over en 'ontworpen' aan de openbare ruimte, al 
blijft ook voor NS daarin nog veel onduidelijk.

Geen van de Utrechtse politieke partijen neemt 
een duidelijk standpunt in en wil zich daaraan 
ook actief verbinden. De actiegroep wil zich nu 
inspannen om de raad zover te krijgen dat de 
sloop van de Van Sijpestijnkade wordt 
opgeschort vanuit de invalshoek dat de bewo
ners niet jarenlang met een onveilige en 
onaantrekkelijke bouwplaats/ bouwput willen 
zitten aan juist de Sijpesteijnkade. Er zijn 
waarschijnlijk voldoende andere plekken te 
vinden in de buurt; ter plaats van de garage of 
het te slopen gebouw voor de tram of ander ter
rein van NS. Men wil pas overgaan tot sloop als 
er zicht is op bouwen cq op een concreet bouw
plan. Om steun voor dat standpunt te krijgen 
worden de komende week alle raadsfracties 
benaderd.

Wordt vervolgd.

Voor meer informatie zie: www.oud-utrecht.nl

Rijksmonument Van Sijpesteijnkade nummer 25
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Hooft op hol: een theater
seizoen op het Muiderslot

Omdat het jaarboek Cuypersgenootschap vorig 
jaar gewijd was aan het Muiderslot zal het som
migen van u vast interesseren dat het 
Muiderslot het zomerseizoen in het teken staat 
van de beroemdste bewoner van het kasteel, 
P.CHooft
De officiële aftrap van het Hooft-festival vond 
plaats op 27 mei, precies vierhonderd jaar na de 
dag waarop P.C. Hooft van de Staten van 
Holland het beheer kreeg over het Muiderslot.
In de loop van juni werden drie voorstellingen 
uitgevoerd: Warenar, de komedie door theater
groep de Kale, liederen uit de opera Granida 
door Stichting Ipermestra en Geeraerdt van 
Velsen, renaissancedrama -met een knipoog- 
gespeeld door Stichting Kwast.

♦
Marieke Kuipers hoogleraar 
TU Delft

Op 12 juni aanvaardde prof. dr. Marieke 
Kuipers haar leerstoel aan de faculteit 
Bouwkunde op het vakgebied Cultureel 
Erfgoed in het bijzonder van de architectuur 
van de twintigste eeuw met de oratie 'Het 
architectonisch denken'.

Ze werkt in Delft binnen RMIT, een afdeling 
van de faculteit Bouwkunde. RMIT is een 
internationaal wetenschappelijk kenniscen
trum dat -onder leiding staat van prof. dr. ir.
Jo Coenen en zich ten doel stelt multidisci
plinair onderzoek, productontwikkeling en 
kennisuitwisseling te bevorderen op het 
gebied van Modificatie, Interventie en 
Transformatie van de gebouwde omgeving.

Marieke Kuipers is betrokken bij actuele pro
jecten van RMIT, zoals Rietveld's Universe, een 
publicatie over Zonnestraal, de tiende interna
tionale Docomomo-conferentie The Challenge of 
Change en de werkconferentie 'Nieuw Erfgoed - 
Nieuwe Opgave?' (samen met de KNOB).

Kuipers ziet de nieuwe leerstoel als een be
langrijke schakel tussen de verschillende werk- ,

http://www.oud-utrecht.nl
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terreinen van RMIT. Centraal staat voor haar 
het concept 'cultuurwaarde'. Wat maakt een 
gebouw bijzonder? Welke herinneringswaar- 
den en symboolwaarden zijn van belang? Wat 
zijn de culturele en maatschappelijke betekenis
sen? Wat valt er te zeggen over identiteit en 
authenticiteit? Kennis van de herkomst van het 
recente erfgoed vindt zij onontbeerlijk voor de 
grote ontwerpopgaven van de toekomst: inter
ventie en transformatie op een zodanige manier 
dat de cultuurhistorische continuïteit bewaard 
blijft. Nu er tientallen kerken, raadhuizen, 
postkantoren en andere semi - openbare 
gebouwen leegkomen, is er voorafgaand aan 
het ontwerpproces voor een volgende bestem
ming, naast een analyse van de architectonische 
kwaliteiten, bezinning nodig op de betekenis 
van bepaalde immateriële waarden, op het cul
turele fundament.

Een ander thema is de plaats van de moderne 
materialiteit in een cultuurhistorische context. 
Dit betreft de studie naar de ontwikkeling van 
nieuwe materialen en de verwerking daarvan 
in het architectonisch denken en handelen in 
heden en verleden. Gewapend beton heeft 
bijvoorbeeld al verschillende ontwikkelingssta
dia doorgemaakt, maar hoe dat precies door
werkte in het architectonisch ontwerpproces 
van enkele decennia terug is onderwerp van 
nieuw onderzoek. Ook dit soort kennis is nodig 
voor toekomstige renovaties en restauraties.

Het hierboven beschreven brede werkterrein is 
zichtbaar in de publicatielijst van Marieke 
Kuipers. Enkele voorbeelden: Bouwen in beton, 
experimenten in de volkshuisvesting voor 1940 
(1987, proefschrift); Conserveren in de weg-werp- 
maatschappij, pleidooi voor een polychrome cultuur 
(2001, oratie UM); Toonbeelden van de wederop
bouw, architectuur, stedenbouw en landinrichting 
van herrijzend Nederland (2002); Gesloopt, Gered, 
Bedreigd, omgaan met naoorlogse architectuur in 
Nederland (2004, met Jo Coenen, Aimée de Back 
en Wiek Röling).

Haar oratie zal binnenkort in boekvorm ver
krijgbaar zijn.
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Middelburg 1940: digitale 
maquette van een voor
oorlogse stad

Vrijdag 17 mei 1940 is een scharnierpunt in de 
geschiedenis van Middelburg. Door het Duitse 
bombardement veranderde de binnenstad in 
een puinhoop. Een groot deel van het eeuwen
oude stratenpatroon werd verwoest; zo'n 600 
openbare gebouwen en huizen en winkelpan
den raakten zwaar beschadigd.

Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog is de 
stad herbouwd onder leiding van steden
bouwkundigen. Dankzij grootschalige restau
raties in de jaren zestig en zeventig staat de stad 
op de vierde plaats van de lijst van monumen
tale steden in ons land.

Herinneringen aan Middelburg 'van voor d'n 
oorlog' leven nog voort in een steeds kleiner 
wordende groep mensen. Beeldmateriaal zoals 
foto's, prentbriefkaarten en ook filmpjes tonen 
een beeld van de tijd dat Middelburg nog een 
rustige provinciehoofdstad was met ruim 
20.000 inwoners, waar het soms leek alsof de 
tijd stil was blijven staan.

Lukas de Jong uit Amsterdam, werkzaam als 
architect te Utrecht, deed onderzoek naar de 
bakkerij van zijn overgrootvader. Abraham van 
Dijk (1874-1954). De bakkerij van Van Dijk was 
in het vooroorlogse Middelburg gevestigd op 
de hoek van de Kapoenstraat en de Wal in 
Middelburg. Tijdens zijn onderzoek naar de 
locatie van de bakkerij stuitte De Jong op het 
feit dat het oude stratenpatroon rond de Lange
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Jan en Nieuwe Kerk door de wederopbouw 
van de stad is verdwenen. Hij kwam toen op 
het idee om het gebied te reconstrueren. Met 
behulp van de computerprogramma's Google 
Sketchup en Adobe Photoshop heeft hij de 
omgeving van de Wal, de Kapoenstraat en de 
Groenmarkt driedimensioneel gemaakt. Het 
basismateriaal vond De Jong op de website van 
het Zeeuws Archief en bij zijn bezoek aan de 
studiezaal.

Om meer gegevens over de huizen en haar 
bewoners te verzamelen zocht De Jong de pub
liciteit met behulp van zijn website, via de 
Provinciale Zeeuwse Courant (PZC), de 
Gemeente Middelburg en door middel van het 
verspreiden van posters. Op deze manier 
kwam hij opnieuw in contact met het Zeeuws 
Archief en de PZC. De drie 'partijen' besloten 
om met elkaar een project te beginnen waarbij 
ook andere mensen worden uitgenodigd om 
een stukje van het vooroorlogse Middelburg 
digitaal te tekenen.

Via de website van de PZC wordt iedereen op 
de hoogte gehouden van de vorderingen van 
het project en kunnen aan de hand van een 
kadastrale plattegrond van de binnenstad 
foto's van de oude situatie worden bekeken. Op 
de website is ook het Adresboek van 
Middelburg van 1940 te raadplegen. Het adres
boek geeft een overzicht van bijna 8.000 hoofd
bewoners, kantoor- en bedrijfspanden in de 
stad vóór 17 mei 1940.

Surf naar de website van de PZC: 
/ www.pzc.nl / specials / middelburgl940 /. De 
website van Lukas de Jong is www.lukasde- 
jong.nl

Via de website kan ook worden gereageerd met 
verhalen en kunnen foto's worden ingestuurd. 
In het voorjaar van 2010 zal de digitale ma
quette op de website worden getoond. Aan de 
hand van een animatie kan dan zelfs door het 
vooroorlogse Middelburg worden 'gewan
deld'.
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Vondelpark 
fontein rijker

Burgemeester Cohen 
heeft op vrijdag 19 juni 
de fontein in het 
Vondelpark in
Amsterdam tegenover
het Filmmuseum onthuld. De fontein is een 
replica van het zogenaamde Roomse fonteintje, 
ontworpen door architect Pierre Cuypers, dat 
tot 1947 ook op deze plek stond.

De oorspronkelijke fontein was een geschenk 
van de Mr C.P.van Eeghen aan het Vondelpark. 
Het werd de eerste openbare plek waar 
Amsterdammers duinwater konden drinken. 
Er hingen destijds tinnen kroezen aan de 
fontein die mensen mochten gebruiken. In de 
volksmond werd de Cuypersfontein het 
Roomse fonteintje of kraantje lek genoemd, 
vanwege de katholieke achtergrond van 
Cuypers. Die functie van ontmoetingsplek en 
drinkwaterbron moet de Vondelfontein nu ook 
weer krijgen. Met één druk op de knop stroomt 
er 24 uur per dag drinkwater uit de fontein. Een 
genot voor elke bezoeker van hardloper, 
toerist/expat, fietser tot wandelaar die langs 
dit strategische punt komt.

Dankzij het initiatief van de Stichting 
Reconstructie en Renovatie Projecten in en om 
het Vondelpark, de Vereniging Vrienden van 
het Vondelpark en met bijdragen van Htel 
Serviced Apartments / Cobraspen Vastgoed-
ontwikkeling en Watemet kon de replica van 
de fontein in natuursteen op zijn plek worden

http://www.pzc.nl
http://www.lukasde-jong.nl
http://www.lukasde-jong.nl
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teruggezet. Aan de hand van tekeningen en 
oude foto's heeft het architectenbureau 
Walraad en Stoep het ontwerp gemaakt. De 
fundering van het monument werd gelegd 
door Watemet. Ten behoeve van de dorstige 
wandelaars heeft het Amsterdamse watercy- 
clusbedrijf een speciaal leidingennetwerkje 
aangelegd dat 24 uur per dag lekker en 
betrouwbaar drinkwater levert en het overtol
lige water netjes afvoert.

Paul van Grieken, wethouder van het 
Stadsdeel Oud Zuid, nam de fontein officieel in 
ontvangst. Onze naamgever dr. P.J.H.Cuypers 
was voor de gelegenheid uitgenodigd.

♦

Reconstructie torenmonu
ment spoorbrug Nijmegen 
— Leo Dubbelaar

Het zuidelijk landhoofd bij de spoorbrug over 
de Waal in Nijmegen is gereconstrueerd. Het 
monument, dat eigendom is van Prorail, 
dateert uit 1878 en werd ontworpen door 
Pierre Cuypers.
Het landhoofd was een markant bakstenen 
gebouw van drie verdiepingen met aan weers
zijden een torentje. Het werd gebouwd ter 
bescherming en verdediging van de spoor
brug. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de 
bovenste verdieping gedeeltelijk afgebroken 
om plaats te maken voor Duits afweergeschut.

Ook de torenspitsen werden hierbij verwijderd. 
Na de oorlog zijn de beschadigde delen in hun 
geheel afgebroken. De restanten werden in 
1986 beschermd.
Ten behoeve van de Vinexwijk de Waalsprong 
werd in 1997 aan de buitenzijde van de spoor
brug over de Waal een fietsbrug gemonteerd. 
Opnieuw sneuvelde een deel van het monu
mentale zuidelijke landhoofd. Deze nieuwe 
aantasting was aanleiding voor de gemeente 
Nijmegen om de oorspronkelijke kasteelachtige 
vorm en functie van het landhoofd te herstellen 
door de derde verdieping te reconstrueren 
De restauratiekosten van in totaal € 1.2 miljoen 
zijn betaald door het ministerie van Verkeer & 
Waterstaat, Prorail en de gemeente Nijmegen. 
Verder is er een Efro subsidie toegekend. 
De reconstructie van het zuidelijk landhoofd 
maakt deel uit van het project Stadspoorten 
Revisited (uit het Geheugen van de Stad).

De regels van
de kunst
— Wilfred van Leeuwen

Bijgaande foto laat het 
recent gerestaureerde 
monument Van Heek in 
het Volkspark in 
Enschede zien. Een 
exquise gedenkzuil in de 
stijl van de maniëristi
sche renaissance: enig in 
zijn soort in oostelijk 
Nederland, en eigenlijk 
in heel Nederland. In 
1874 opgericht ter ere 
van Hendrik Jan van 
Heek, de textielfabrikant die vlak voor zijn 
dood het idee van een Volkspark voor arbeiders 
(naar Engels voorbeeld) lanceerde. Het monu
ment, een geschenk van de bevolking van 
Enschede en Lonneker, is fraai gesitueerd op 
een smalle landtong tussen de serpentine- 
vijvers van tuinarchitect Dirk Wattez. In het 
zwaar gehavende park, nota bene het oudste 
Volkspark in Nederland, is dit het enige 
bouwwerk dat nog uit de oudste periode stamt. 
(Het ontspanningslokaal van architect J. Moll is 
onherkenbaar verbouwd.)
Wie de ontwerper was, is niet bekend. Hij was 
duidelijk geen beeldhouwer. Het is een typisch 
architectenmonument, met een rijkdom aan 
architectonische ideeën. Bijzonder is vooral de 
sokkel of piëdestal op een driehoekig grond
plan. Associaties met de vrijmetselarij zijn 
mogelijk, maar wat de ontwerper er vooral mee 
wilde bereiken was een grotere rankheid en 
rijzigheid. Daarnaast vermoed ik dat hij in de 
combinatie van een gelijkzijdige driehoek met 
een klaverbladvormig basement zich in puur 
formele zin heeft laten inspireren door het 
grondplan van de Notre Dame de la Merci in 
Planès (Roussillon), bekend uit de veel gelezen 
Dictionaire raisonné van Viollet-le-Duc.
Hoe dat ook zij, vandalen sloegen een jaar of 
wat geleden het bovendeel van het monument 
aan gort. De zandstenen zuil, het driehoekige 
(!) kapiteel en het wapenhoudend leeuwtje zijn 
sindsdien zo goed mogelijk hersteld. Helaas is 
bij de herplaatsing de kolomschacht op zijn kop

gezet. Het stafwerk in de cannelures bevindt 
zich nu bovenaan de schacht in plaats van aan 
de basis. Dat is niet volgens de regels van de 
klassieke kunst. Hopelijk wordt deze fout nog 
eens goedgemaakt, waarbij dan tegelijk ook de 
blazoenen weer hun lichtere kleur zouden kun
nen krijgen, die ze volgens een oude zwart-wit- 
foto gehad moeten hebben. Het monument 
bezat een afwisseling en kleurvariatie die eigen 
is aan de 19e-eeuwse opvatting over schilder
achtigheid. De latere monochromie is eigenlijk 
vrij saai en zegt meer over 20ste-eeuwse 
esthetische opvattingen.

Wat meer aandacht voor dit bijzondere monu
ment was wel op zijn plaats geweest. (Het mo
nument is in Enschede overigens niet erg be
kend; met 'het monument in het Volkspark' 
bedoelt men daar het bekende oorlogsmonu
ment van Mari Andriessen.) Ook als het een 
fout van de aannemer was, dan is er sprake van 
falend toezicht bij gemeente en Rijksdienst. En 
als zoiets elementairs als een zuil al niet opge
merkt wordt, dan houd je je hart vast voor de 
wat meer ingewikkelde zaken.
Graag wat minder reorganisaties, fusies, ver
huizingen en paniekerige naamsveranderingen 
bij onze monumentendiensten en weer wat 
meer kennis van zaken bij inspecteurs en 
ambtenaren.
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Zuiveringshuis Oostergasfabriek, Amsterdam

Paramonumentaal (1)
Over een gasfabriek en een wolfabriek 
— Wilfred van Leeuwen

Gasfabriek
Geen treuriger aanblik dezer dagen dan het 
heropgebouwde zuiveringshuis van de 
Oostergasfabriek. Aan de Amsterdamse 
Ringvaart herrezen afgelopen jaar de gevels 
van het lage hallengebouw, dat met zijn vier 
vrolijke topgevels in Hollandse renaissance- 
trant de kisten voor de zuivering van 
steenkolengas bevatte (1887, I. Gosschalk). 
Enkele jaren geleden werd het gebouw ge
sloopt om plaats te maken voor het stadsdeel
kantoor van de deelgemeente Oost-Water- 
graafsmeer. De gevels zouden in stukken wor
den opgeslagen om later teruggeplaatst te wor
den rond het nieuwe stadsdeelkantoor. Maar 
wat gebeurt er als je historische gevels niet 
onder toezicht op een afgesloten monumenten-

werf opslaat? Juist, dat gaat fout. Volgens 
welingelichte buurtbewoners zijn de uitge
zaagde gevels tijdens de opslag omgevallen, in 
onhanteerbare brokstukken uiteengevallen. 
Dat is goed te zien, want de nieuwe gevels 
laten een soort afgebikte steen zien, die weinig 
gemeen heeft met de oorspronkelijke rode bak
steen. Het kleurverschil met het verderop gele
gen retortenhuis is groot. Het heropgebouwde 
zuiveringshuis staat er naast het nieuwe stads
deelkantoor - een zakelijk ontwerp van het niet 
te vermijden bureau Kraaijvanger Urbis - wat 
verdwaasd bij. De fantasie-Polonceauspanten 
en drukstaven in het interieur lijken helemaal 
nergens naar.
Hooguit hebben de gevels nog enige steden
bouwkundige waarde. In het steden
bouwkundig plan van Soeters Van Eldonk 
Architecten - die ter elfder ure nog met een eis 
tot bebouwingsverdichting te maken kregen - 
wordt de thematiek van de 19de-eeuwse 
industriële hallen op een aantal plaatsen
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doorgezet in de nieuwbouw langs de 
Ringvaart. Een aardige gedachte is het herstel 
van de contouren van de drie verdwenen 
hallen van het hoge retortenhuis. Soeters' aan
pak kennende zal het stedenbouwkundig alle
maal best in orde komen , maar des te tragi
scher is het dan toch dat het 'oude' zuiverings
huis nauwelijks monumentwaarde meer heeft. 
Een zuiveringshuis dat met tweederde is 
ingekort, waarvan twee van de vier gevels 
alleen 'voorzetschotjes' zijn (om met Arjen 
Looijenga te spreken) en waaraan een ver
keerde baksteen is gebruikt, is natuurlijk geen 
zuiveringshuis meer. Het is er een verwijzing 
naar, een paramonument.
Het had anders gekund. We herinneren er nog 
maar eens aan dat het Cuypersgenootschap en 
ook de Amsterdamse Raad voor de Monumen
tenzorg (zaliger) destijds krachtig voor de sta
tus van Rijksmonument hebben gepleit. Eén 
van de argumenten daarbij was dat de Wester- 
en Oostergasfabriek als onderdeel van een 
groot 19de-eeuws infrastructureel geheel 
moeten worden gezien. De opdracht voor de 
beide gasfabrieken was één van de grootste, zo 
niet dé grootste die in de 19de eeuw aan één 
enkele particuliere architect vergeven werd. 
Daarbij werd de ene fabriek in een helderrode
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Duitse verblendsteen gebouwd - met maxi
male benutting van de artistieke mogelijkheden 
- en de andere, onder druk van de zojuist 
opgerichte Vereniging van Nederlandse 
Baksteenfabrikanten, deels in een gezande 
Waalsteen met een soberder en meer robuuste 
uitdrukking. Kun je nóg beter een cruciaal 
moment in de geschiedenis van de 
Nederlandse baksteenindustrie en de estheti
sche vertaling daarvan in beeld brengen? Ach 
nee, zei de Raad voor Cultuur, dat vinden wij 
allemaal niet interessant genoeg. In 2005 - in 
een periode van een gedeeltelijke monu
mentenstop - adviseerde een meerderheid bin
nen de Bijzondere Commissie Monumenten & 
Archeologie van de Raad om het gebouw geen 
Rijksmonumentenstatus te verlenen. (Gek 
genoeg, want de toenmalige samenstelling van 
dit college leek op zich garant te staan voor een 
wat intelligenter advies.) Waarmee het lot van 
het zuiveringshuis bezegeld was, want uiter
aard koos het sloopgrage stadsdeel voor het 
laatste advies.

Wolfabriek
Vooral bij industrieel erfgoed lijkt de herinne
ring aan het verleden zich steeds meer, als 
gevolg van decentralisatie en fragmentering in
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de monumentenzorg, buiten de banen van de 
reguliere monumentenzorg te begeven. 
Gemeentebesturen stellen allang hun eigen 
regels op voor het bewaren van erfgoed, 
meestal zodanig dat het inpasbaar is in hun 
eigen bouw- en sloopambities. Gestreefd 
wordt naar maximale vrijheid voor de project
ontwikkelaar, met vrij indeelbare ruimten, een 
soort 'turn key'-monumentenzorg. Een spre
kend voorbeeld is over enige tijd ook in 
Veenendaal te zien, bij een fabriek waarvan ik 
de lotgevallen al zo'n 30 jaar zijdelings volg, 
deels vanuit persoonlijke, deels vanuit 
beroepsmatige belangstelling.
Daarbij eerst wat historische context. De zoge
naamde Rhenense venen werden in de 16de 
eeuw geëxploiteerd door een college van 
Utrechtse veenraden en door de Antwerpse 
mega-projectontwikkelaar en ingenieur Gilbert 
van Schoonbeke, die turf nodig had als brand
stof voor zijn steen- en pannenbakkerijen. Van 
de vroege veenkoloniale periode is in 
Veenendaal nog een stukje van de Bisschop 
Davidsgrift bewaard gebleven. In de 19de 
eeuw groeide de plaats uit tot een indus
triecentrum van belang. Brugmans noemt in 
De arbeidende klasse Veenendaal en Hilversum

als de twee vooruitgeschoven posten van het 
uitgestrekte lage-lonengebied in Oost- en Zuid- 
Nederland. Zo'n anderhalve eeuw bestond in 
Veenendaal een combinatie van textiel- en 
sigarenindustrie zoals ook Eindhoven die ge
kend heeft. Bekende merknamen waren 
Scheepjeswol, Panter en Ritmeester. Van de 
sigarenfabrieken is alleen de Ritmeester, produ
cent van een oerdegelijke bolknak, bewaard 
gebleven. Vrijwel alle textielfabrieken zijn ge
sloopt, waaronder de Scheepjeswol van D.S. 
van Schuppen, de fabrieken van Roessingh, 
van Frisia, etc. Al lang geleden gesloopt is ook 
de fabriek die in de 19de eeuw veruit de groot
ste was, de Veenendaalsche Stoomspinnerij en 
Weverij (VSW). Dit bedrijf werd in 1861 in 
opdracht van Jacob Wolf Bottenheim gebouwd 
door de Gebroeders Schutte, een groot 
Amsterdams machineconstructie- en bouw
bedrijf. Bottenheim, een Amsterdamse onder
nemer voor wie Comelis Outshoom, de archi
tect van het Paleis voor Volksvlijt, ooit nog een 
diamantslijperij ontwierp, liet in 1867 in 
Hilversum een exacte kopie van de VSW 
neerzetten, met als gevolg dat in sommige pu
blicaties de Veenendaalse en de Hilversumse 
Stoomspinnerij & Weverij abusievelijk verwis-

Sloop van de Hollandiafabriek in Veenendaal, 2007
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seld worden.
Van de laatst overgebleven textielfabriek, de 
Hollandia Wol- en Kousenfabrieken Gebroe
ders Van Leeuwen, stonden tot 2007 in het cen
trum van Veenendaal de spookachtige en uitge
woonde gebouwen nog overeind. PlaatseÜjk 
werd de fabriek, naar verluidt, de 
Mussenfabriek genoemd, naar de bijnaam 
'Jacob de Mus' van oprichter Jacob van 
Leeuwen. Een architectonisch juweel was het 
niet. Een memo van de gemeente uit 2005 
schrijft: 'over esthetische waarden en beleving 
valt te twisten'. Daar stelt het Masterplan van 
(alweer) Soeters Van Eldonk Architecten tegen
over dat er sprake is van 'een grote serie 
waardevolle historische gevels die de groei van 
het complex illustreren'. In elk geval was de 
fabriek, met zijn 25 meter hoge schoorsteen, 
ketelhuis, vroeg-20ste-eeuwse kantoorgebouw 
(architect J.Ph. Mmer), wolsorteerderij, ververij, 
appreteerderij, kousenbreierij en trap- en 
watertoren annex sprinklerinstallatie, de laatste 
getuige van een bloeiend Veenendaals tex- 
tielverleden.
Het vertelt er, inderdaad, ook een verhaal over. 
De momenteel in stukken opgeslagen en later 
terug te plaatsen schoorsteen is het enige 
restant van de door Thomas Spencer Elce 
gebouwde 'stoomsajet- en kousenfabriek' uit 
1899, die een uitbreiding vormde van een ou
dere, nu verdwenen huisvesting in een voor
malige brouwerij. Spencer Elce was onderdi
recteur bij de VSW. Veel 19de-eeuwse tex
tielfabrieken in Nederland zijn door Engelse 
technici gebouwd. Enkele jaren geleden was 
hierover in het Westfaalse Rheine een interes
sante tentoonstelling te zien ('Cotton mills for 
the continent'), met speciale aandacht voor de 
Engelse architect Sydney Stott, die de 
'Lancashire' katoenspinnerijen van Jannink, 
Van Heek en Rigtersbleek in Enschede 
ontwierp.

Behoud van gevels
De laatste jaren boden de Hollandiagebouwen 

de bekende aanblik van een industrieel com
plex in verval. Struiken groeiden uit de daken, 
souvenirjagers gingen er vandoor met de kan- 
toorbetimmeringen en een glas-in-loodatelier 
ontfermde zich over de fraaie glas-in-lood- 
ramen met de stichters. Die Ruskiniaanse aan-
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blik inspireerde kunstenaars, fotografen en 
graffitiartiesten. In het aangeharkte Nederland 
was de fabriek lange tijd één van de weinige 
verlaten industriecomplexen die interessant 
genoeg bleken voor het legertje 'urban explo- 
ration'-fotografen, dat toch al gauw geneigd is 
om naar het rommelige Belgie of - onder de 
indruk van de foto's van Bernd en Hilla Becher 
- naar het Ruhrgebied uit te wijken.
Je zou misschien denken dat de fabriek als 
gemeentelijk monument door het gemeen
tebestuur van Veenendaal net zo gekoesterd 
zou worden als door kunstenaars, maar dat ligt 
toch iets ingewikkelder. De geschiedenis van 
achtereenvolgens hergebruik - als kunste
naarsateliers, klimhal en rommelmarkt -, ver
val, bewuste verwaarlozing, heftig politiek 
gekrakeel, besluit tot sloop en ten slotte behoud 
van een deel van de gevels, heeft al met al zo'n 
30 jaar geduurd. In de tijd loopt dat aardig pa
rallel met bijvoorbeeld de Amsterdamse 
Westergasfabriek, waarvan de recente restau
ratie ook het sluitstuk vormde van 30 jaar dis
cussie en plannenmakerij. En evenals de 
Westergasfabriek en het door de vuur
werkramp getroffen Roombeekterrein in 
Enschede krijgen de Veenendaalse gevels 
uiteindelijk een nieuw leven als Cultuurcluster, 
gelegen aan een 'Cultuurplein' dat samen met 
de te ontdempen Brouwersgracht het hart 
vormt van het stedenbouwkundig plan 
Veenendaal Centrum-Oost. Als architectuur
thema rond het plein heeft Jos van Eldonk 
gekozen voor gevels met breipatronen, in de 
vrolijk commentariërende geest van het 
bureau-Soeters. (Gottfried Sempers theorie 
over de analogie tussen architectuur en bekle
ding krijgt zo een wel heel letterlijke vertaling.)
Achter de gevels van de Hollandiafabriek 
wordt een aantal culturele functies onderge
bracht, waaronder het Historisch Museum.
De keuze van de te behouden gevels berust ten 
dele op een afstudeerscriptie over de 
Hollandiafabriek aan de TU Delft, begeleid 
door ir. George Nieuwmeijer en met een 
waardestelling door Gert Arkema. Daarin werd 
het behoud van (een deel van) de gebouwen en 
constructies bepleit, zeker niet uitsluitend van 
de gevels. Met 'traditionele' monumentenzorg 
heeft de huidige regeneratie op zich weinig van 
doen. Een illustratie van de 'groei van het com-
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plex', waarover het genoemde Masterplan rept, 
is het ook maar zeer ten dele. Het grootste deel 
van het complex is immers gesloopt, inclusief 
productiehallen, shedbouw en expeditiehal. 
Deze laatste 'illustreerden' met name de 'groei 
van het complex' in de periode 1947-1955, toen 
de Nederlandse kousenfabrikanten 
Hollandia, Hin, Jovanda, Jansen & De Wit - 
door het wegvallen van de concurrentie en 
mede dankzij Marshallhulp een sterke export
positie in Europa innamen. Mogelijk ook wer
den hier (en in de vestiging aan de Klingelbeek 
in Arnhem) in de jaren 1947-1948, na een uitge
breide studiereis van de firmanten langs 
machinefabrikanten in de Verenigde Staten, de 
eerste Nederlandse nylonkousen gepro
duceerd. Die primeur wordt overigens ook 
voor Hin geclaimd, maar informatie over pro
ductie en nieuwe machines werd door de 
betrokkenen afgeschermd als gold het de pro
ductie van de atoombom, zo merkte een jour
nalist in 1950 op. Journalistieke overdrijving 
wellicht, maar de vergelijking was zo gek nog 
niet. Het ging om meer dan alleen de slag om 
het 'damesbeen'. De door de Amerikanen 
ingevoerde nylonkous gold voor velen als het 
symbool van de bevrijding, zoals de auteurs 
van een boek over de Hin-fabrieken aan de 
Haarlemse Zijlweg - ook al grotendeels ges
loopt - terecht constateren.

Makelaarsbrochure 
Voor dat soort textielhistorie zul je straks toch 
het historisch museum in moeten. De ge
spaarde gevels stammen uit een oudere peri
ode. Het blijkt maar weer eens hoe beperkt het 
in feite is om van een fabriekscomplex alleen de 
esthetisch of constructief interessantste delen te 
willen behouden. Een industrieel complex 
vertelt een lange bedrijfsgeschiedenis en pars 
pro toto ook een verhaal over opkomst, bloei en 
ondergang van een industrietak.
De huidige gevels zijn niet meer dan een refe
rentie aan het verleden, met als functie die van 
trekker en historisch ankerpunt in een nieuw 
stedenbouwkundig plan. Niet meer, maar 
vooruit, ook niet minder. Want anders dan bij 
de Oostergasfabriek, waar bij een grotere 
alertheid van de Raad voor Cultuur een andere 
uitkomst mogelijk was geweest, was in 
Veenendaal deze paramonumentale gevelzorg

politiek waarschijnlijk het hoogst haalbare. 
Hetzelfde zal wel gelden voor de tricotagefa- 
briek G.J. Willink in Winterswijk met zijn ge
spaarde neorenaissancegevels, voor de ENKA- 
fabriek in Ede en voor tal van andere indus
triële en niet-industriële complexen. Het zijn 
sfeermakers, foto's voor de makelaarsbrochure, 
'wonen in een monumentale omgeving'.
In een volgend Cuypersbulletin hoop ik een 
ander paramonumentaal verschijnsel aan te 
stippen: de reconstructie van verdwenen 
gebouwen, waaronder die van een aantal 
Gelderse oranjerieën.
(Op een onlangs door Erfgoed Nederland geor
ganiseerd symposium in Leeuwarden werd het 
thema 'reconstructie' behandeld, maar uitslui
tend voor de 'historische [lees: middeleeuwse 
en 17de-eeuwse] binnensteden'. Ik waande mij 
er even terug in de jaren zeventig, toen ik in het 
kader van het Europees Monumentenjaar 
(1975) een Nederlandse bewerking maakte van 
de gemeentelijke handleiding voor monu
mentenbeleid van G.H. Bailly. Daarin werd al 
vroeg het begrip 'historische binnensteden' als 
een beleidsmatig geheel opgevat, maar nog wel 
met een beperkte historische afbakening. Dat 
geldt voor sommigen nog steeds.
Voor het Cuypersgenootschap is er voorlopig 
nog genoeg te doen.)
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Voor in uw nieuwe agenda ...

Zoals gebruikelijk organiseren we in 2010 
weer twee excursies voor onze leden. 
Daarvoor hebben we twee data geprikt: 
zaterdag 24 april en zaterdag 30 oktober.

Op zaterdag 24 april 2010 gaan we naar 
Kerkrade en omgeving (Rolduc) en op 
zaterdag 30 oktober 2010 bezoeken we de 
Zaanstreek.

Nadere informatie over aanmelding en 
kosten kunt u verwachten in cb 2010/1 en 
cb 2010/3.

Wij hopen veel van onze leden en met 
name nieuwe leden bij een van deze excur
sies te kunnen begroeten.

Het bestuur

U)rt mpstertelL^ 
gaat berber.J

utoto.cupperëcoöe.nl

Pierre Cuypers 
Animated, een 3D- 
project dat helaas 
nooit het levenslicht 
zag...
— Peter J. Fontijn

Als studieopdracht moesten stu
denten een 3d visualisatie/ani
matie maken van de 
Bonifatiuskerk te Leeuwarden. 
Tijdens deze animatie zou Cuypers 
dienst doen als verteller om een en 
ander uit te leggen. De animatie 
zou dan getoond worden tijdens 
een expositie van de kerk ter ere 
van het 125-jarige bestaan. Helaas 
is dit project op het laatste moment 
afgeblazen en hebben de studenten 
de animatie niet kunnen afmaken. 
Het model van Cuypers hebben zij 
nog wel, dus als jullie een idee 
hebben en budget, dan zijn er 
kansen!
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